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P ieļauju, ka ne tikai ma
nās, bet vēl daudzu vi
dējās paaudzes cilvēku 
bērnības atmiņās ir ro

taļas pagalmā ar zaļgandzeltenām 
caurspīdīgām stikla lodītēm. Man 
ļoti patika iet uz tautsaimniecības 
izstādi Mežaparkā, jo tur vēlīgi tika 
ļauts ņemt līdzi uz mājām kaut ve
selu sauju stikla lodīšu – atlika tikai 
pagrābt tās no “baseina”. 

Tad nāca krāšņo stiklšķiedras 
dekoratīvo aizkaru laiks. Starp citu, 
Valmieras stiklšķiedras rūpnīca sa
vulaik bija vienīgais uzņēmums, kas 
ražoja dekoratīvo stiklšķiedras au
dumu. Valmierā ražotā stiklšķiedra 
jau padomju laikos izrādījās node
rīga arī kosmosa tehnoloģijās.

Jau otro gadu uzņēmums tika 
vērtēts pēc “Ilgtspējas indeksa” 
kritērijiem. Pērn “Valmieras stikla 
šķiedra” saņēma sudraba līmeņa 
vērtējumu, šogad – bronzas, kas 
arī ir atzīstams rādītājs, jo indeksa 
kritērijos iekļāvās tikai 50 Latvijas 
uzņēmumi. 

2007. gadā uzņēmums izpelnījās 
LBAS sadarbības partnera balvu  – 

zelta ozolzīli. Šo atzinību saņem ti
kai sociāli atbildīgi darba devēji, kas 
īpaši rūpējas par sava uzņēmuma 
darbiniekiem. Tajā pašā gadā LBAS 
balvu saņēma arī “Valmieras stikla 
šķiedras” arodbiedrība un tās vadī
tāja Mudīte Virza. “Val mie ras stikla 
šķiedras” arodbiedrība ir Latvijas 
Industriālo no
zaru arodbied
rības dalībor
ganizācija. Tas, 
ka uzņēmumā 
sistemātiski tiek 
slēgts koplī
gums un, mai
noties darbinie
ku paaudzēm, 
u z ņ ē m u m a 
aro d  bie dr īb a 
tomēr spējusi 
piesaistīt arvien 
jaunus biedrus, 
ir liels Mudītes 
nopelns.

Stiklšķiedras 
rūpnīca Valmierā sāka darboties 
1963. gadā. Var teikt, ka Mudīte te 
sāka strādāt vēl agrāk – 1960. gadā 
viņa bija viena no Vieglās rūpnie
cības tehnikuma audzēknēm, kas 

piedalījās rūpnīcas pamatu rak
šanā. Citi studenti rudenī brauca 
rakt kartupeļus, bet Mudītes kursu 
aizsūtīja uz būvlaukumu. Pirms 
uzņēmums sāka strādāt, viņa ar 
topošajām kolēģēm tīrīja cehus un 
palīdzēja montēt iekārtas. 

– Savulaik uzņēmumā strā dāja 
aptuveni 3500 
d a r  b i n i e k i . 
Pār maiņas sa
biedrībā un 
ekonom i k ā , 
kā arī  ražoša
nas procesā 
un moderni
zācija būtiski 
mainījusi arī 
s t r ā d ā j o š o 
skai tu – tagad 
AS “Val mie
ras stikla 
šķiedra” no
darbina nepil
nus 800 strā
dājošos, no 

kuriem divas trešdaļas ir arod
biedrības biedri. Bet mēs tomēr 
esam lielākais uzņēmums ne tikai 
Valmierā, bet arī visā Vidzemē, – 
lepojas Mudīte. 

1996. gada decembrī uzņēmumu 
pārņēma vācu investori, un rūpnīca 
pārtapa par akciju sabiedrību. 

Var teikt, ka uzņēmums ir veik
smīgi pārdzīvojis ekonomisko for
māciju maiņu valstī. Līdz 1991. ga
dam tas bija vissavienības pakļautī
bas uzņēmums.

– Tomēr mēs bijām ļoti patstā
vīgi. Var teikt, ka uzņēmumam ir 
veicies ar spēcīgiem vadītājiem, 
kuri vienmēr interesējušies par jau
nākajām tehnoloģijām un modernu 
tehniku, – mēs neatpaliekam no 
pasaules līmeņa. Acīmredzot tāpēc 
uzņēmums bija interesants arī ār
valstu investoriem – kā iekārojama 
līgava. Uz mums lūkojās ne viens 
vien “precinieks”. Mums ir pavei
cies, jo mēs turpinām strādāt un 
attīstīties.

Kad pieminu stikla bumbiņas, 
Mudīte smejas – tā ir pagātne. 
Tagad stiklšķiedru velk uzreiz no 
stikla masas. Jaunā tehnoloģija ļauj 
ietaupīt elektroenerģiju, kas stik
la ražošanā kā ļoti energoietilpīgā 
procesā ir bezgala svarīgi. 

Smiltis stikla kausēšanai uz 
Valmieru ved no Lietuvas. 
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AS “Valmieras stikla šķiedra” spolētavas darbinieki (no kreisās) Valerijs Eglītis, Andris Juzefovičs, Raita Suntaža, Ligita Vanate, 
Sarmīte Švēde, Daiga Liepa.

Galvenā vērtība 
valstī ir cilvēks

 

Pēteris KRĪGERS
LBAS priekšsēdētājs

Latvija ir demokrātiska valsts. Viena no tās 
iezīmēm ir sadarbība starp darba devējiem, val
dību un arodbiedrībām. Šo sadarbību sauc par 
trīspusējo sociālo dialogu. Tas ir instruments, ar 
kura palīdzību mēs cenšamies panākt visu pušu 
interešu līdzsvarošanu. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kopā 
ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) 
risinādama sociālo dialogu nacionālajā līmenī, 
ļoti lielu uzmanību pievērš Nacionālās trīspusē
jās sadarbības padomes (NTSP) un tās apakšpa
domju darbībai. Ļoti būtiski ir panākt, lai NTSP 
darbība būtu saturiski pilnvērtīga – lai tā izskatī
tu patiešām svarīgus jautājumus, turklāt to darī
tu regulāri un sistemātiski. 

Mēs esam ieinteresēti nostiprināt arodbied
rību un savu partneru – darba devēju – vietu un 
lomu sociālajā dialogā. Mums ir nepieciešama 
arī juridiska atzīšana, lai arodbiedrības un darba 
devējus respektētu kā sociālos partnerus visos 
līmeņos, arī visaugstākajā.

Arodbiedrību spēks ir to biedri – jo mūsu 
vairāk, jo lielāks ir mūsu svars jebkurās sarunās. 
Taču ļoti būtiska ir sociālā dialoga kvalitāte, sā
kot no nacionālā līdz pirmorganizāciju līmenim. 
Būtiski ir panākt, lai šajā dialogā iesaistītos la
bākie darbinieki, labākie juristi un labākie taut
saimniecības eksperti. Par arodbiedrību priekš
sēdētājiem uzņēmumos vajadzētu kļūt tiem 
darbiniekiem, kuri ir paraugs citiem un ar kuriem 
darba devējs var rēķināties. 

Sociālais dialogs ir saruna starp līdzvērtīgiem 
partneriem, kas viens otru ciena. Sociālais dia
logs ir pilnvērtīgs tikai tad, ja kāds no partneriem 
neuzskata sevi par pārāku un no citu partneru 
ierosinājumiem neatgaiņājas kā no uzmācīgām 
mušām tikai tāpēc, ka kaut ko negribas darīt. Bet 
mēs nevēlamies pieņemt šādu attiecību modeli, 
jo to nevar uzskatīt par sadarbību. Korekts part
neris ir tas, kas otra priekšlikumus uzklausa un 
izskata, lai tikai pēc tam, kad tos ir izpratis un no
vērtējis, sniegtu argumentētu viedokli.

Partneri diskutē, lai panāktu kompromisus 
vai vienotos par kādu konkrētu un vienotu vie
dokli par tiem vai citiem jautājumiem. Diemžēl 
vismaz līdz šim lielākā daļa NTSP sēžu beidzas 
ar to, ka katrs pieņem informāciju zināšanai un 
katrs paliek ar savu viedokli. Ja ar LDDK kā vienu 
no sociālajiem partneriem mēs spējam vienoties 
par daudzām lietām, tad ar valdību mums nekā
das vienošanās pagaidām neizdodas panākt. 
Kamēr šādu vienošanos nav, nav arī iespējams 
izstrādāt visai sabiedrībai pieņemamu ekono
miskās attīstības stratēģiju, nemaz nerunājot 
par tās īstenošanu.

Iespējams, galvenā nelaime ir tā, ka arod
biedrībām un valdībai ir atšķirīgs viedoklis par 
valsts galvenajām vērtībām. Valdība vairāk 
runā par konsolidāciju, budžetu un starptau
tiskajiem aizdevējiem. Mēs sakām, ka galvenā 
vērtība ir cilvēks l 

LBAS palīdz uzvarēt  
cīņā ar negodīgu  
darba devēju

Miers baro, nemiers posta

Darbinieki saprot, ka 
līdzekļi nepieciešami 
ne tikai algām, bet 
arī ieguldījumiem 
uzņēmuma attīstībā, 
jo tā ir garantija, ka 
uzņēmums turpinās 
strādāt un cilvēkiem 
būs darbs 

8. lpp.7. lpp.
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Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana nozarēs 
un uzņēmumos” aktualitātes

Projekta ietvaros LBAS konsultāci
ju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, 
Daugavpilī un Valmierā ikviens var 
bez maksas saņemt konsultācijas 
par darba tiesiskajām attiecībām 
un darba aizsardzību. Konsultanti 
palīdz arī sagatavot prasības pietei
kumus tiesai, ja strīds skar darba tie
siskās attiecības. 

l  l  l

Jūlijā sāksies moduļu izstrāde pro-
fesionālās izglītības iestāžu pa-
sniedzēju profesionālās pilnveides 
apmācībai darba aizsardzībā šādās 
nozarēs: 
• lauksaimniecība
• arhitektūra un būvniecība
• poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas
• tekstilražošanas tehnoloģijas
• enerģētika

Moduļus izstrādā Valsts izglītības sa
tura centrs. Jau tapuši desmit moduļi 
dažādu nozaru pasniedzēju apmācī
bai. Kopumā projekta gaitā tiks izstrā
dāti 20 apmācību moduļi.

l  l  l

Tirgus un sabiedriskās domas pē
tījumu centrs SKDS veic aptauju, 
apkopojot Latvijas iedzīvotāju vie-
dokļus par nodokļiem un to mak-
sāšanu. Pētījuma rezultāti jūnijā tiks 
publicēti LBAS interneta mājas lapā  
www.arodbiedribas.lv sadaļā “Pē
tīju mi”. 

l  l  l

Top četri videosižeti par darba dro-
šības normu ievērošanu darba-
vietās un darba tiesisko attiecību 
izplatītākajiem pārkāpumiem, lai 
atspoguļotu darba tiesisko un dar
ba drošības normu neievērošanas 
sekas. Katrs sižets būs 3 minūšu 
ilgumā. Sižetus paredzēts izmantot 
apmācībai, kā arī informēšanai un 
izglītošanai izstādēs, forumos, kon
kursos, TV raidījumos utt.

l  l  l

Lai iesaistītu pēc iespējas vairāk cil
vēku diskusijās par darba tiesībām un 
darba drošību, augustā un septembrī 
tiks veidoti specializēti TV raidījumi, 
kuros paredzēts atraktīvi atspoguļot 
labāko praksi darba aizsardzības un 
darba tiesiskajos jautājumos, sniegt 
praktiskus padomus un skaidrot dar
ba devēja ieguvumus, ko sniedz kop
līgums, kā arī informēt par kļūmīgām 
situācijām darba vidē.

l  l  l

Jūlijā, augustā un septembrī LBAS 
eksperti uz jautājumiem par dar-
ba attiecībām atbildēs ne tikai, kā 
ierasts, Latvijas Radio 1 raidījumā 
“Krustpunktā”, bet arī reģionālo ra-
dio pārraidēs. 

l  l  l

LBAS Mācību centrā Rīgā, Bru ņinieku 
ielā 29/31, bez maksas var saņemt 
metodisko materiālu “Darba kop-
līguma loma darba tiesiskajās 
attiecībās” un darba aizsardzības 
rokasgrāmatu darbinieku pārstāv-
jiem un uzticības personām ar pa
domiem darba tiesību jautājumos. 
Mācību centrā bez maksas pieejami 
arī CD ar izglītojošām īsfilmām un 
multiplikācijas filmām par darba 
tiesiskajām attiecībām un darba aiz
sardzību. 

Papildu informācija: projekta vadītāja 
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,  

e-pasts: inga.svirska@lbas.lv 

Sākotnēji gan bija plānots izmantot 
uzņēmumam netālajā Bāles karjerā  
iegūtās baltās smiltis, bet tajās izrādī
jās pārāk daudz dzelzs oksīda. Smilšu 
skulptūru veidotāji saka – viņiem 
Bāles smiltis esot vislabākais mate
riāls, bet stiklšķiedras ražotājiem tās 
diemžēl neder.

Pirms tikšanās ar uzņēmuma va
dību apjautājos Mudītei, kāda te ir 
priekšniecība – vai laba? Uz to viņa 
atbild:

– Mums ir kārtīgs priekšnieks. 
Tāds, ar kuru var sarunāties. Ja cilvēks 
pats ilgus gadus ir strādājis uzņēmu
mā, tad viņš ne tikai ļoti labi pārzina 
ražošanu, bet zina arī to, kā dzīvo 
darbinieki, un izprot viņu vajadzības. 
Raugoties no biznesa viedokļa, tas it 
kā nebūtu nepieciešams, bet cilvēciski 
tas vadītājam būtu jāzina. Sociāli at
bildīgs uzņēmējs tomēr pajautās, kā tu 
dzīvo, kā skolo savus bērnus… Tās ir 
tēmas, par kurām mēs ar uzņēmuma 
vadību runājam un tiekam saprasti. 
Es uzskatu, ka uzņēmumā tiek risināts 
sabalansēts sociālais dialogs. Protams, 
mēs jau varētu vēlēties nezin ko, bet 
darbinieki arī labi apzinās, ka nekas 
no debesīm tāpat vien nekrīt. Viņi sa
prot, ka līdzekļi nepieciešami ne tikai 
algām, bet arī ieguldījumiem uzņēmu
ma attīstībā, jo tā ir garantija, ka uzņē
mums turpinās strādāt un cilvēkiem 
būs darbs. Jauna tehnika maksā milzu 
naudu, bet tā mums ir vajadzīga.

Uzņēmumā strādājošo darbinieku 
vidējais vecums ir ap 40 gadiem, taču 
pēdējos gadus kolektīvā ienākuši dau
dzi jauni darbinieki – ir notikusi krasa 
paaudžu maiņa. 

– Tagad bieži nākas dzirdēt – pats 
galvenais, ka mums vispār ir darbs. 
Bet cilvēki ir dažādi. Varbūt kāds no 
arodbiedrības gaida skaļāku un agre
sīvāku rīcību, kas vairāk būtu vērsta 
uz konfliktiem. Bet mēs jau nevaram 
pārlēkt tiem apstākļiem, kādos esam. 
Arī darba devējs var dusmoties uz 
jaunajiem elektroenerģijas tarifiem, 
kas mums ir pamatīgs trieciens… 
Tur taču trakam ir jāpaliek. Mēs esam 
Eiropas un pasaules tirgū, kur ir jā
noturas. Ir ļoti grūti konkurēt, ja gāze 
pie mums maksā dārgāk nekā Vācijā. 
Austrumos ir Ķīna ar milzīgām jau
dām stiklšķiedras ražošanā. Ko da
rīt? Uzņēmumam ir jāmeklē iespēja 
uz kaut ko ekonomēt. Uz izejvielām 
nevar. Uz elektroenerģiju arī nevar. 
Vienīgais, uz ko iespējams taupīt, – uz 
cilvēkresursiem. Tādā situācijā ir gan 
zāļu ražotāji, gan maizes cepēji…  Un 
tomēr algas uzņēmumā šajos pēdējos 
gados nav samazinātas. Bet ir arī cil
vēki, kas jūtas paguruši un nospiesti, 
jo īpaši tie, kas pirms dažiem gadiem 
optimistiski ņēma kredītus. 

– Kāds ir darba režīms uzņēmu-
mā?

– Mums maiņas garums ir 12 stun
das. Tāds režīms tika ieviests pēc dar
binieku vēlēšanās, jo tad, ja grafiks 
tiek sadalīts četrās maiņās pa asto
ņām stundām, cilvēkam nav normālu  
iespēju ne atpūsties, ne arī kaut ko 
saplānot ar ģimeni. Tad aiziet vāveres 
ritenī nakts, rīts, diena… Mums ir tā – 
strādā četras maiņas pa 12 stundām, 
un tad seko trīs brīvdienas. Pirmajā 
brīvdienā cilvēks var kārtīgi atpūsties 
un izgulēties, un viņam vēl paliek 
divas brīvas dienas – pavadi laiku ar 
bērniem, rušinies savā dārzā, brauc 
uz Rīgu, dari, ko gribi. Darbs stikla ra
žošanā tomēr ir fiziski smags, tāpēc ir 
vajadzīgs laiks, lai atgūtu spēkus. 

Darbinieku apmācība “Valmieras 
stikla šķiedrā” notiek regulāri. Uz ņē
mumā katrā nodaļā strādā darbinie
ku uzticības personas – kopumā 15 
īpaši apmācīti darbinieki, kas seko 
darba aizsardzības noteikumu ievē
rošanai.  

– Troksnis austuvē ir pamatīgs, 
bet austiņas vai ausu aizbāžņi – ko nu 
kurš lieto – pietiekami efektīvi pasargā 
dzirdi. Elpceļi jāsargā no sīkām stikla 
šķiedriņām. Pēdējā laikā vairāk saska
ramies ar muskuļu un kaulu saslimša
nām, jo darbs ir fiziski smags – spoles, 
kas jācilā, sver vairāk nekā desmit ki
logramus. Tāpēc arodbiedrības bied
riem piedāvājam iespēju bez maksas 
apmeklēt baseinu, bet katra mēneša 
beigās no biedru naudām apmaksā

jam baseina rēķinu. Tā rīkojamies tā
pēc, ka saņēmām arī ārstu ieteikumu: 
peldēšana ir viens no labākajiem re
laksācijas veidiem kaulu un muskuļu 
veselības problēmu gadījumos. Tāpat 
piedāvājam darbiniekiem iegādā
ties veselības apdrošināšanas polises. 
Darbinieku līdzmaksājumi par tām 
ir atkarīgi no uzņēmumā nostrādātā 
laika. Ja cilvēks pie mums nostrādājis 
desmit un vairāk gadus, tad uzņē
mums pilnībā sedz izdevumus par 
polises standartpiedāvājumu.

– Kāda nozīme jūsu uzņēmumā ir 
kolektīvajam līgumam?

– Pie mums tā ir gandrīz vai paš
saprotama lieta – kolektīvo līgumu ar 
uzņēmuma vadību slēdzam vienmēr. 
Bet to izveidot ir pamatīgs darbs, kurā 
iesaistās daudz cilvēku arī no uzņēmu
ma administrācijas. Var teikt, ka visi 
darbinieki ļoti acīgi seko tam, kas vi
ņiem pienākas. Taču mēs arī vēlamies, 
lai katrs darbinieks izprastu, ka nekas 
nenāk par baltu velti. Kāpēc tiem, kas 
autobusā pērk biļeti, vēl būtu jāpie
maksā par bezbiļetniekiem, kas grib 
vizināties tāpat vien!? 

– Vai vadība spēj iejusties darbi-
nieku ādā?

– Mēs cits citu cenšamies saprast 
un nemēģinām kaut ko panākt kādam 
par spīti un par katru cenu. Mēs lem
jam, ko visi kopīgiem spēkiem varam 
izdarīt. Būtībā koplīgums sakārto at
tiecības starp darba devēju un darba 
ņēmējiem. Esam arī norunājuši – būs 
labāki laiki, būs visa kā vairāk un la
bāk. Bet ļoti grūti pro gnozēt, kad tie 
“labākie laiki” pienāks, jo šogad vienu 
no stikla kausēšanas vannām pare
dzēts pārbūvēt jaunu produktu ražo
šanai. Tas nozīmē, ka stikls no vecās 
vannas būs jālaiž ārā, pati vanna jāno
jauc un tās vietā jābūvē jauna. Lai visi 
procesi atsāktos ar pilnu jaudu, paies 
apmēram divi mēneši. 

– Kuri brīži jums ir vissmagākie?

– Kad pretī ir cilvēks, kas zaudējis 
ticību jebkam. Kad cilvēks ir izmisu
mā un tu viņam nespēj ne palīdzēt, 
ne arī pārliecināt. Daudzi ir aizvainoti 
par politiķu nevēlēšanos ieklausīties 
viņos. Mēs tiešām gribam mierīgi ru
nāt. Bet rodas iespaids, ka vienam ot
ram ausis kļūst dzirdīgas tikai tad, kad 
kāds met ar akmeni logā. Es arī esmu 
braukusi uz Rīgu, lai piedalītos akcijās 
un pateiktu, kas man kā Latvijas pilso
nei sāp. Un mani personiski aizvaino 
ignorance un cinisms, ja kāds politi
ķis, pat neuzskatījis par vajadzīgu iziet 
pie piketētājiem, pēc tam tikai sarkas
tiski pajautā: “Ko tad jūs ar to piketē
šanu panācāt?” 

– Par ko jums ir prieks?
– Par to, ka uzņēmumā valda sa

pratne. Tas ir tas, ko sauc par veiksmīgu 
sociālo dialogu. Mēs tagad domājam, 
ka vērtīgi būtu izveidot trīspusējās sa
darbības padomi reģiona līmenī, lai 
iesaistītu pašvaldību un citus uzņēmē
jus. Pēc pirmajām sarunām šķiet, ka 
Valmieras pusē uzņēmēji to īpaši nevē
las. Arodbiedrību pārstāvjiem arī tagad 
nav liegts iet uz domi un klausīties, ko 
tur spriež pašvaldības vadītāji un uzņē
mēju pārstāvji, bet mēs tomēr gribam 
būt līdzvērtīgi partneri. Pagaidām uz
ņēmēju padomē mēs esam tikai cie
miņi un brīvklausītāji. Vārdos sociālā 

partnerība tiek afišēta pa labi un pa 
kreisi, bet, kad jāķeras pie lietas, sanāk, 
ka tas ir svarīgi tikai arodbiedrībām. Jā, 
es kā arodbiedrības pārstāve pašvaldībā 
gribētu justies tikpat respektēta kā uz
ņēmēji. Tā būtu normāla demokrātija.

– Jūs uzņēmuma arodbiedrību 
vadāt jau apmēram 20 gadus. Tas ir 
darbs, kas pašam darītājam daudz 
ko iemāca.

– Es vienmēr turos pie vecās labās 
patiesības – miers baro, nemiers posta. 
Mums ir kopīgs mērķis: lai uzņēmums 
labi strādātu un darbinieki būtu ap
mierināti. 

“Valmieras stikla šķiedras” pre
zidents Andris Oskars BRUTĀNS, 
runājot par investīciju vērienu uzņē
mumā, min iespaidīgu skaitli – no 
2001. gada uzņēmuma attīstībā ir in
vestēti 100 miljoni eiro. 

– Mēs savu produkciju pārdo
dam industriāli attīstītām valstīm, 
tāpēc ražošanas attīstība ir galvenais, 
kas nodrošina mūsu pastāvēšanu. 
Atsevišķu produktu ražošanā pat 
esam apsteiguši dažu labu rietum
nieku. Mēs kā rūpnīca vēlamies droši 
strādāt, nepārtraukti attīstīties un 
pastāvēt mūžīgi. Šovasar pārbūvēsim 
krāsni, lai varētu ražot jaunus pro
duktus. Tajā vien ieguldīsim 4,5 mil
jonus eiro. Man ir gandarījums par to, 
ka daudzi valmierieši labprāt gribētu 
strādāt mūsu uzņēmumā. Tiesa, nav 
jau tā, ka mums viss iet gludi – energo
nesēju cenu kāpums ir smags sitiens. 
Es vēl saprastu, ja kāpums nebūtu tik 
straujš – ja tie būtu 4 % vai nedaudz 
vairāk kaut vai katru gadu. To varētu 
saprast kā nodevu inflācijai. Bet, ja tie 
ir 20 %, 30 % un pat 40 % – kur mums 
sprukt? No šā gada 1. janvāra mēs 
par elektroenerģiju maksājam 30  % 
vairāk nekā pagājušajā gadā. Mums 
katru mēnesi tie ir 40 000 latu lieli 
papildizdevumi. Vai tad tā nav virve 
ap kaklu!? Pirms kāda laika pusotru 

gadu nostrādājām ar igauņu enerģi
ju. Pēc tam “Latvenergo” tomēr spēja 
mums iedot labāku piedāvājumu. 

– Kā jūs rīkotos, būdams nevis 
uzņēmējs, bet valstsvīrs?

– Zinot to, ka kapitāls vienmēr iet 
tur, kur ir lētāki resursi, es domātu par 
valsts atbalstu eksportējošajiem uzņē
mumiem. Es nevaru teikt, ka šobrīd 
Latvijā būtu investīcijām ļoti labvēlīgs 
klimats.

– Ne katrā uzņēmumā starp vadī-
bu un arodbiedrību ir tik cieņpilnas 
attiecības kā pie jums. 

– Mudīte vienkārši labi zina, ko 
un cik no mums var prasīt. Viņa māk 
prasīt un tad arī noprasa maksimāli 
iespējamo (smejas).

– Tirgū vienmēr jāprasa drusku 
vairāk, lai pēc tam ir, kur atkāpties, – 
ar smaidu piebilst Mudīte.

– Mēs viens otru labi saprotam un 
labi sastrādājamies. Mudīte ir cīnītājs, 
bet mums vienmēr izdodas nonākt 
pie reāliem risinājumiem. Protams, 
gadās, ka pastrīdamies. Bet mērķi 
mums ir kopēji. Vadītājam tas ir vese
līgi, ja arodbiedrība ir mazliet opozī
cijā. Tas veicina attīstību. Man jāatbild 
par to, lai ražošanā viss ietu gludi, bet 
Mudītei jādomā, ko vēl vajadzētu iz
darīt, lai cilvēki vēl labāk strādātu un 
vēl labāk justos l

Aktualitātes

AS “Valmieras stikla šķiedra” arodbiedrības vadītāja Mudīte VIRZA.

Uzziņai

l  Valmieriešu stiklšķiedra mūsdienās 
tiek izmantota dažādiem mērķiem – 
celtniecībā, kuģubūvē, lauksaim-
niecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, me-
dicīnā, sadzīves tehnikā un jopro-
jām arī aviācijā un kosmosā. 

l  Akciju sabiedrība “Valmieras stik-
la šķiedra” ir vienīgā stiklšķiedras 
ražotāja Baltijā. Pērn uzņēmums 
tika atzīts par Latvijas eksportspē-
jīgāko komersantu lielo un vidējo 
komercsabiedrību grupā – tāds bija 
Ekonomikas ministrijas un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
vērtējums. 

l  “Valmieras stikla šķiedra” savu 
produkciju sūta uz Eiropu un ASV, 
to pērk Japāna, Kanāda, Austrālija, 
Krievija un Ukraina, to pieprasa 
Igaunija un Lietuva. Kopumā uz-
ņēmums stiklšķiedru un tās izstrā-
dājumus realizē 31 valstī. 75 % no 
saražotā valmierieši pārdod citās 
Eiropas Savienības valstīs, bet ko-
pumā eksportam aiziet 96 % no 
saražotās produkcijas.

Mudīte vienkārši labi zina, 
ko un cik no mums var 
prasīt. Viņa māk prasīt un 
tad arī noprasa maksimāli 
iespējamo 

Andris Oskars BRUTĀNS
AS “Valmieras stikla šķiedra” prezidents
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.
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Ilma RUGĀJA

T ie, kas aprīlī un maijā sest
dienās no rīta LTV 1 kanālā 
sekoja līdzi vispārizglītojošo 
skolu 10.–12. klašu skolēnu 

konkursam “Smārts. Spēle tiem, kas 
mācās”, jau zina, ka konkursa finālā, 
kurā par galveno balvu cīnījās sešas 
labākās komandas no visiem Latvijas 
reģioniem, uzvarēja Rīgas Valsts 
1.  ģimnāzijas 10.d klases “smārti
ņi” – Agate Utāne, Raimonda Soloha, 
Sandija Skribāne, Reinis Zariņš, 
Sarma Reitere, Signe Bulava, Inese 
Silkina, Pauls Pieshurovičs, Niklāvs 
Barkovskis un Artūrs Kurzemnieks. 
Kopā ar viņiem konkursa emocijas 
izbaudīja arī skolotāja Zaiga Tenisone.

Konkursa nolikumā bija pare
dzēts, ka klase, kas reģistrējusies kon
kursam, pirmās kārtas uzdevumus sa
ņems ar atbildīgā skolotāja starpniecī
bu. 10.d klases audzinātāja tobrīd bija 

saslimusi. Ko darīt? Kāds no skolas 
pedagogiem ieteica “desmitajiem” pa
runāt un pierunāt ģeogrāfijas skolotā
ju Zaigu Tenisoni.

Kad konkursa rīkotāju gādātās 
balvas jau bija nonākušas pie uzvarē
tājiem, viņi atzinās, ka iespēja tikt pie 
“iPod nano” bijis labs papildu stimuls 
iesaistīties konkursā. Uzvara pusfinālā 
krietni mazinājusi stresu par to, ka visi 
pārējie pretinieki finālā ir “divpadsmi
tie”. Bet uzvara finālā sagādāja ne tikai 
prieku pašiem konkursa dalībniekiem, 
bet arī patīkamu un vērtīgu jauniegu
vumu skolai – portatīvo projektoru.

Konkursa pirmajā kārtā visiem 
pretendentiem bija jāaizpilda anketa 
ar 45 dažādas sarežģītības jautāju
miem par darba tiesiskajām attie
cībām, darba drošību, sociālo dia
logu un arodbiedrībām. Novērtējot 
atbildes, kļuva skaidrs, kuri desmit 
no klases ir zinošākie un varēs star
tēt “Smārta” pusfinālā. Dažas dienas 

pirms pusfināla sākās mācīšanās dru
dzis. Ja atbilde uz kādu jautājumu ne
kādi nedevās rokās, tika pārbaudīta arī 
vecāku kompetence darba likumdoša
nā. Pūles attaisnojās, un uzvara pusfi
nālā radīja īsto spēles azartu.

Novērtējot konkursa sarežģītības 
pakāpi, tagad uzvarētāji atzīst, ka 
fināla jautājumi bijuši ne tik daudz 
grūti, cik āķīgi. Un televīzijas kame
ras sākumā radījušas papildu stresu. 
Pēc fināla pirmajām divām kārtām 
radusies sajūta, ka “lielie divpadsmi
tie” tomēr būs pārāki. Tad viņi cits 
citu uzmundrinājuši neķert kreņķi 
un nolēmuši tālāk spēlēt vismaz sa
vam priekam. Kad noslēgumā tika 
paziņoti uzvarētāji – Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijas 10.d klase, prieks un 
gandarījums bijis kolosāls, jo, gata
vojoties konkursam, bija ieguldīts 
pamatīgs darbs, turklāt uzvara bija 
panākta, konkurējot ar divus gadus 
vecākiem skolēniem.

– Kad visi kopā braucām trolejbusā 
uz finālu, “manējie” aizrautīgi diskutē
ja par Darba likumu. Pārējie pasažieri 
izbrīnīti atskatījās. Tā vien šķiet, ka 
10.d klase darba likumdošanā tagad 
ir zinošāka par mani, – saka skolotāja.

Šā gada uzvarētāji jau ir nolēmuši – 
ja vien manīs “Smārtu” arī nākamgad, 
viņi atkal būs klāt.

Uz jautājumu, vai viņi, nakts laikā 
pamodināti, spētu atcerēties Darba li
kumā ierakstīto, konkursa uzvarētāji 
atbild, ka jebkurā gadījumā zinātu, kur 
meklēt pareizo atbildi. Viņi arī atzīst, 
ka jau iegūtās darba tiesību zināšanas 
noderēs neatkarīgi no tā, par ko viņi 
kļūs – par darba devējiem vai darba 
ņēmējiem.

Daļa 10.d klases skolēnu vasarā 
vēlas strādāt, tāpēc viņi centīsies at
rast darbu. Runājot par pašu nopelnī
tu naudu, jaunieši atzīst, ka tā tomēr 
šķietot vērtīgāka par vecāku doto, tā
pēc arī tiekot tērēta apdomīgāk l 

Kurš paņēma Smārta iPod?
Smārtam bija desmit  
“iPod nano”. Pie Smārta 
ciemos atnāca daudz draugu, 
starp kuriem bija piecas 
meitenes un pieci zēni no 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 
10.d klases. Katrs no viņiem 
paņēma vienu “iPod nano”.  
Ko par to teica Smārts? 
Protams, visu to labāko,  
jo viņi godam nopelnīja 
konkursa rīkotāju  
solītās balvas. 

ToDo mājā patiešām ir 
labi, jo tā ir droša māja. Lai 
pēc iespējas vairāk bērnu 
iepazīstinātu ar savu māju, 
drošības cimdiņš ToDo ar 
saviem draugiem aprīlī un 
maijā ciemojās vienpadsmit 
Zemgales un Kurzemes 
skolās. ToDo bija satiekams 
Ogres, Kuldīgas, Līvānu, 
Saldus, Dobeles, Ventspils, 
Talsu, Liepājas, Jelgavas, 
Bauskas un Jēkabpils pusē. 
Uz īsu brīdi viņš iegriezās 
paciemoties arī  
Rīgas Angļu ģimnāzijā.

Uz ToDo drošo māju 
īpaši tika aicināti 
1.– 4. klašu skolēni 
kopā ar saviem pe

dagogiem, taču viesos nākt varēja arī 
vecāki ar bērniem – kas vien to vēlējās.

ToDo mājā ir dzīvojamā istaba un 
virtuve. Kopā ar draugiem ToDo do
das spēlēties arī pagalmā un ielūkojas 
garāžā, kur mašīna gan vēl ne reizi nav 
redzēta, bet ir citas interesantas lie
tas. Ikviena telpa improvizētajā ToDo 
mājā veidota tā, lai palīdzētu bērniem 
labāk izprast dažādus drošības pamat
principus, kas jāievēro savās mājās, 
skolā vai pavisam svešā vidē. ToDo un 

viņa komanda palīdz bērniem nostip
rināt jau esošās un apgūt jaunas zinā
šanas par drošību dažādās situācijās, 
ar kurām ikdienā var saskarties jeb
kurš, – bērnu uzmanība tiek pievērsta 
tam, kādu risku var radīt uguns, gāze, 
elektrība un ķīmiskās vielas, kā arī 
liek vairāk domāt par savu personisko 
drošību un māca atpazīt bīstamas si
tuācijas ārpus mājas.

ToDo mājas tapšanā piedalījās 
eksperti no Izglītības un zinātnes mi
nistrijas, Rīgas Stradiņa universitātes 
Darba drošības un vides veselības in
stitūta, “Latvijas Gāzes”, “Latvenergo”, 
no Valsts ugunsdzēsības un glāb

šanas dienesta, kā arī kompānijas 
“GRIFS AG”.

Līdzīga kampaņa notika arī pirms 
diviem gadiem, kad ToDo ar savu ko
mandu apceļoja Vidzemes un Latgales 
pilsētas. Abas kampaņas īstenoja 
LBAS sadarbībā ar Izglītības un zināt
nes ministriju ESF projekta “Darba 
attiecību un darba drošības normatīvo 
aktu praktiska piemērošana nozarēs 
un uzņēmumos” ietvaros. 

ToDo projekta vadītāja Ieva 
Kašemira uzskata, ka ļoti vērtīgi 
būtu, ja ToDo māja bērniem būtu 
pieejama ne tikai kampaņu ietvaros, 
bet pastāvīgi:

– ToDo māja ir vērtīga un nepie
ciešama, jo tā palīdz bērniem rotaļā
joties apgūt visai dzīvei nepieciešamas 
zināšanas. Šai drošajai mājai vajadzētu 
būt daudz pieejamākai, lai to bērnu 
apmācībai pastāvīgi varētu izmantot 
skolas un bērnudārzi. Salīdzinot ar 
aizpagājušo gadu, pedagogu intere
se par projektu ir būtiski pieaugusi. 
Gandrīz katru dienu mēs saņēmām 
zvanus ar jautājumiem, vai varētu aiz
braukt ciemos uz to vai citu pusi kopā 
ar ToDo. Jelgavā mums bija ieplānots, 
ka ToDo māju divu seansu laikā apcie
mos apmēram 160 bērnu, bet atnāca 
vairāk nekā 300 l

ToDo mājā ir labi un droši

“Ilgtspējas indeksā” 
šogad iekarota arī  

zelta virsotne
Šopavasar jau otro gadu pēc kārtas 

tika noskaidroti uzņēmumi, kuri, paši 
apņēmīgi izvērtējot savu darbību un attīs
tības iespējas, kā arī nododot “atklātas 
kārtis” ekspertu vērtējumam, uzskatāmi 
par labākajiem un ar augstāko “izdzīvo
šanas potenciālu”.

“Ilgtspējas indekss” ir savdabīgs 
uzņēmumu vērtēšanas instruments. 
Meklējot līdzības, mediķi indeksa kritēriju 
kopumā varētu saskatīt gan termometru, 
gan Rentgena aparātu, gan asinsspie
diena mērītāju, gan zondi. Jo augstāks 
“Ilgtspējas indekss”, jo tā ir labāka ziņa 
uzņēmumam un, protams, visiem tajā 
strādājošajiem. Šo indeksu var uzskatīt 
par stabilitātes un potenciālas augšup
ejas indikatoru. 

Pērn, kad uzņēmumi Latvijā “Ilgt
spējas indeksu” “pielaikoja” pirmo reizi, 
daļai pretendentu izdevās pārvarēt to 
kritēriju latiņu, kas ļāva iekļūt bronzas 
un sudraba kategorijā. Zelta un platīna 
līmeni pirms gada nevienam neizdevās 
aizsniegt. Varbūt tas arī bija viens no lie
lākajiem izaicinājumiem kļūt labākiem 
un “ilgtspējīgākiem”, jo apmēram puse 
no vairāk nekā 70 uzņēmumiem, kas 
“indeksējās” pagājušajā gadā, pieteicās 
to paveikt arī šogad. Tiesa, nu jau konku
rentu bija krietni vairāk – pāri par simtu. 
10 uzņēmumiem no tiem, kas izvērtē
šanai pieteicās atkārtoti, šogad izdevās 
pakāpties par vienu pakāpienu augstāk. 
Turklāt trīs no tiem spēja tikt pie zelta 
kategorijas. Tāds gods tika Aldarim, 
Latvija Statoil un SEB bankai. 

Kurš no labākajiem ir labākais, tas 
gan netiek publiskots, jo “Ilgtspējas 
indeksa” sarakstos uzņēmumi cits ci
tam seko alfabētiskā kārtībā. Jāņem 
vērā arī tas, ka uzņēmumi tiek vērtēti 
pēc vairākiem atšķirīgiem kritērijiem un 
katram ir savas stiprās un ne tik stiprās 
puses – “Ilgtspējas indeksa” uzņēmumu 
pašnovērtējuma anketās iekļauti vairāk 
nekā 100 kritēriji piecās sadaļās (stra
tēģija, daba vide, tirgus attiecības, vide 
un sabiedrība). Un šīs iniciatīvas mērķis ir 
veicināt uzņēmumu izaugsmi, nevis dru
džainu sāncensību. Ikviens uzņēmums, 
kas piedalījies “Ilgtspējas indeksā”, līdz 
ar vērtējumu saņem arī ekspertu ieteiku
mus tālākai attīstībai.

Sudraba līmenī iekļuva 31 uz ņē
mums: ABB, Arčers, Balticovo, Biznesa 
augstskola Turība, Ceļu satiksmes 
drošības direkcija, Cemex, Cēsu Alus, 
CocaCola HBC Latvia, Daugavpils 
Siltumtīkli, Electrolux Latvia Ltd., Exigen 
Services Latvia, Fortum Jelgava, G4S 
Latvia, GRIFS AG, Latvenergo, Latvijas 
Balzams, Latvijas Dzelzceļš, Latvija Loto, 
Merks, Neste Latvija, Nordea banka, 
Olympic Casino Latvia, RBSSKALS, Rīgas 
Siltums, Rimi, Silja, Swedbank, TNT 
Latvia, Valmieras Piens, VTU Valmiera un 
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimnieko
šanas organizācija.

Savukārt “Ilgspējas indeksa” bron-
zas līmeni sasniedza 16 uzņēmumi: 
Elsana, Fazer maiznīcas, HRX, Konekesko 
Latvija, Latvijas Gaisa satiksme, Olimps, 
PricewaterhouseCoopers, Pure Food, 
SAF Tehnika, Siguldas Būvmeistars, 
Skrivanek Baltic, Starptautiskā lidosta 
Rīga, Tikkurila, Valmieras stikla šķiedra, 
Valmieras Ūdens un Veolia vides serviss.

“Ilgtspējas indeksa” iniciatori ir 
nacionālā līmeņa sociālie partneri – 
Latvijas Darba devēju konfederācija un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība l 
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Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10.d klases uzvarētājkomanda ar skolotāju Zaigu Tenisoni.
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ToDo komanda Bauskas novada Codes pamatskolā tikās ar vairāku tuvākās apkaimes skolu jaunāko klašu 
skolēniem un pedagogiem.
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S ociālais dialogs ietver dažā
du veidu sarunas, konsultā
cijas un informācijas apmai
ņu par kopējiem ekonomis

kās un sociālās politikas jautājumiem. 
Sarunu mērķis ir veicināt sadarbību 

starp sociālajiem partneriem un pa
nākt vienošanos, tādējādi nodrošinot 
sociālo stabilitāti un ekonomikas attīs
tību valstī. 

Pašreiz spēkā esošie normatīvie 
akti, kas reglamentē darba attiecības, 
kopumā atbalsta sociālā dialoga iespē
jamību Latvijā. Tomēr sociālā dialoga 
iespējamību vairāk nekā normatīvo 
aktu esamība ietekmē valdības attiek
sme – vai tiek pausta politiskā griba, 
vai atbalsts sociālajam dialogam ir tikai 
formāls. 

Sociālais dialogs ir atkarīgs arī no 
pilsoniskās sabiedrības spējas nodro
šināt lēmumu pieņemšanas procesa 
atklātību, interešu grupu iesaistīšanu 
lēmumu pieņemšanā. 

Latvijā tikai veidojas sociālā dialoga 
tradīcijas. Darbinieki atturas iesaistīties 
arodbiedrību aktivitātēs un izvirzīt sa
vas prasības darba devējam, jo baidās 
zaudēt darbu. Arī darba devēji ekono
misku apsvērumu dēļ nevar nodrošināt 
saviem darbiniekiem plašākas sociālās 
garantijas. Tieši līdzdalība darba devēju 
vai darbinieku organizācijās ir viens no 
efektīvākajiem veidiem, kā ekonomiski 
aktīvie Latvijas iedzīvotāji var panākt 
savu interešu pārstāvību un aizstāvību. 

Sociālais dialogs ir komplicēts pro
cess. No vienas puses to virza konku
rence un konfrontācija, bet no otras 
puses – tolerance un kompromisi. 
Pasaules pieredze rāda, ka, veidojot so
ciālo dialogu, universālas formulas ne
darbojas, tas ir mēģinājumu un kļūdu 
ceļš labākā modeļa meklējumos.  

Sociālā partnerība bieži izriet no 
konflikta – t.  i., par šādu attiecību ne
pieciešamību sāk domāt tad, kad jāsāk 
meklēt risinājumu konflikta noregulē
šanai.

Lai sarunu process noritētu veik
smīgi, sociālajiem partneriem ir jāprot 
saglabāt lietišķas attiecības. Ir svarīgi 
attīstīt spējas uzklausīt sarunu partne
rus, izprast viņu atšķirīgās intereses un 
izskaidrot savas intereses. Dialogā ir jā
prot orientēties uz problēmu, nevis uz 
personībām, kas to ir izteikušas.

Kopumā Latvijā ir labvēlīga vide 
sociālā dialoga attīstībai, kuru nosaka 
sabiedrībā dominējošā orientācija uz 
kompromisiem, nevis konfrontāciju. 

Sociālā dialoga veidi
Divpusējais sociālais dialogs 
Galvenais uzsvars šajā sociālā dialoga 
veidā tiek likts uz pašu procesu, bet 
par tā galarezultātu tradicionāli tiek 
uzskatīta noslēgta vienošanās (ģene
rālvienošanās, darba koplīgumi), kas 
liecina, ka sociālo partneru intereses 
ir saskaņotas. Būtiski ir tas, ka abām 
pusēm ir jāuzņemas saistības koplīgu
ma izpildē un ievērošanā un jānosaka 
abu pušu atbildība par koplīguma ne
ievērošanu. 

Latvijā divpusējā sadarbība visla
bāk attīstīta uzņēmumu līmenī, vājā
ka tā ir nozaru un reģionālajā līmenī. 
Divpusējais sociālais dialogs ir vairāk 
attīstīts gadījumos, ja darba devējs ir 
valsts, – ir labāki priekšnoteikumi ģe
nerālvienošanās slēgšanai nozaru līme
nī, jo ir stabils sarunu partneris. 

Sociālā dialoga ieviešana ir apgrūti
nāta privātajā sektorā. 

Trīspusējais sociālais dialogs 
Nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā 
dialoga institūcija Latvijā ir Nacionālā 
trīspusējās sadarbības padome (NTSP), 
kurā darbojas valdības, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas (LDDK) un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
(LBAS) izvirzītie pārstāvji.

NTSP mērķis ir veicināt valdības, 
darba devēju un darbinieku organizā
ciju (arodbiedrību) sadarbību nacio
nālajā līmenī un nodrošināt saskaņotu, 
visai sabiedrībai un valsts interesēm 
atbilstošu sociālekonomiskās attīstības 
problēmu risināšanu, kas garantētu 
sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa 
paaugstināšanu valstī. NTSP institu
cionālajā sistēmā darbojas 8 apakšpa
domes.

Reģionālā līmeņa trīspusējā sociālā 
dialoga institūcijas ir Reģionālās trīs
pusējās sadarbības padomes (RTSP), 
kurās darbojas pašvaldību,  darba de
vēju un arodbiedrību reģionālo apvie
nību pārstāvji. Tādas ir nodibinātas 
Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jūrmalā 
un Jelgavā.

Sociālā dialoga līmeņi 
• Uzņēmumu līmenis. 
• Nozares līmenis.
• Reģionālais līmenis. 
• Nacionālais jeb valsts līmenis. 
• Eiropas Savienības līmenis.      

Sociālais 
dialogs. 
Kas tas ir?

P roblēmu nereti vieglāk ir atrisi
nāt tad, ja to dara pēc iespējas 
tuvāk vietai, kur šī problēma 

radusies, tāpēc vairākās pilsētās jau 
agrāk izveidotas reģionālās trīspusē
jās sadarbības padomes (RTSP). Kopš 
pagājušā gada decembra beigām RTSP 
darbojas arī Jelgavā.

Jelgavas Arod
bied rību cen
tra un LBAS 
Zemgales re
ģiona konsul
tāciju centra 
vadītāja Ligita 
BRAHMANE, 
kas bija viena no 
Jelgavas RTSP 

izveides iniciatorēm, tagad šajā pado
mē vada arodbiedrību pārstāvju grupu: 

– Reģionālās trīspusējās sadarbības 
padomes galvenais mērķis ir veicināt 
sociālo dialogu starp pašvaldību, dar
ba devējiem un arodbiedrību kā darba 
ņēmēju pārstāvi, lai nodrošinātu saska
ņotu un pilsētas interesēm atbilstošu 
problēmu risināšanu, kas garantētu 
sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa 
paaugstināšanu pilsētā un palielinātu 
sociālo partneru līdzatbildību par pie
ņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

Tagad Jelgavā reizi ceturksnī tiek 
sasauktas trīspusējās konsultatīvās 
padomes sēdes, kurās piedalās pašval
dības, darba devēju un arodbiedrību 
pārstāvji – no katras puses pa pieciem 
pārstāvjiem. Vienā no šīm sēdēm ro
sinājām pašvaldību rast iespēju vakara 
stundās, kad vairs nekursē maršruta 
autobusi, nodrošināt transportu slim

nīcas “Ģintermuiža” darbiniekiem, 
kuri pēc darba atgriežas mājās. Jelgavas 
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris 
Rāviņš gan uzreiz nesteidzās solīt, ka 
autobuss būs. Vispirms tika nolemts iz
pētīt, cik pasažieru potenciāli izmantos 
šo transportu, lai tikai pēc tam pieņem
tu lēmumu.

Var teikt, ka pagaidām mēs vēl 
mācāmies kopīgi strādāt, apgūstot ne
pieciešamās iemaņas trīspusējā soci
ālā dialoga veidošanā un ieklausoties 
cits citā. Maijā uz padomes sēdi arod
biedrību pārstāvji ierosināja uzaicināt 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
Jelgavas filiāles vadītāju Māri Narvilu, 
lai visas trīs puses vienlaikus saņemtu 
identisku informāciju par nodarbinā
tību Jelgavas un Ozolnieku novadā. 
Informācija viena un tā pati, bet katrs 

L atvijas Tirdz nie cības darbinie
ku arodbiedrības priekšsēdē
tājai Mairai MUCENIECEI ir 

daudzu gadu pieredze sociālā dialoga 
veidošanā dažādos tirdzniecības uzņē
mumos.

– Viena no 
mūsu arodbied
rības prioritātēm 
ir darba koplīgu
mu noslēgšana. 
To nav iespējams 
izdarīt, ja vis
pirms netiek vei
dots un uzturēts 
spēkā sociālais 
dialogs uzņēmu
ma līmenī, kad darba devējs uzklausa 
darbinieku viedokli, bet darbinieki 
respektē pamatotus darba devēja argu
mentus. 

Situācijas ir bijušas dažādas. Esmu 
gājusi runāt ar cilvēkiem kolektīvos, 
kuros nav arodorganizācijas. Tur ne 
vienu reizi vien man nācies saskarties 
ar visai agresīvu attieksmi no darbi
niekiem, sak, stāstiet man, ko gribat, 
es neticu nekādām arodbiedrībām un 
mani neviens nepārliecinās par pretējo. 
Tik noliedzoša pirmā reakcija parasti 
ir emocijas bez racionāla seguma. Pēc 
kāda brīža, kad spriedze noplok, cilvēks 

cenšas atvainoties, piebilstot, ka per
soniski pret mani viņam nav nekādu 
pretenziju, tikai viņam neko nevajagot 
un viņš nevienam neticot… Parasti gan 
izrādās, ka tā darbinieks ir izlādējis dus
mas, kas viņam sakrājušās pret darba 
devēju, kurš ar uzņēmumā strādājoša
jiem pat nedomā pārspriest problēmas, 
kas krājušās nedēļām, mēnešiem un pat 
gadiem. Tāpēc es uzskatu, ka varu vērt 
vaļā visas durvis, pa kurām man netiek 
liegts ieiet. Jo ar cilvēkiem ir jārunā.

– Par ko cilvēki visvairāk intere-
sējas?

– Visvairāk jautājumu ir par Darba 
likumu un tajā iekļautajām normām – 
primārajām darbinieku tiesībām. 
Dažas dienas pēc 8. maija biju uz kādu 
tikšanos. Šogad 8. maijs bija mēneša 
otrā svētdiena un arī Mātes diena, kas 
ir valsts svētki. Jautāju, vai cilvēki tajā 
dienā strādājuši. Jā, esot strādājuši. Tad 
pieteicu, lai viņi izseko, vai par darbu 
šajā dienā tiks samaksāts kā par darbu 
svētku dienā, aprēķinot arī piemaksu, 
kas ir ne mazāka kā 100 % no noteik
tās stundas vai dienas algas likmes. 
Vienkāršāk sakot, darbiniekam par 
darbu svētku dienā jāsaņem dubult
samaksa. Tomēr darba devējs var arī 
izvēlēties – izmaksāt piemaksu vai pie
šķirt atpūtas dienu. Svarīgi ir tas, ka šai 

brīvdienai ir jābūt apmaksātai. Te nu 
darba devēji grēko. Parasti šo regulē
jumu nosaka koplīgumā. Jāpiebilst, ka 
darbinieki par darbu svētku dienās lie
lākoties vēlas saņemt dubultsamaksu, 
nevis izmantot apmaksātu brīvdienu.

– Kam visvairāk tiek pievērsta uz-
manība, slēdzot koplīgumus tirdznie-
cības uzņēmumos?

– Liela uzmanība tiek pievērsta 
summētā darba laika regulējumam. 
Tam vienmēr ir jānosaka uzskaites 
periods. Darbinieka interesēs ir īsāks 
summētā darba laika uzskaites periods. 
Arodbiedrība atbalsta, ka summētā 
darba laika uzskaites periodam opti
māli vajadzētu būt vienam mēnesim. 
Tas arī dod iespēju vieglāk izsekot 
darba laika uzskaitei. Ja darba devējs ir 
ieinteresēts pagarināt summētā darba 
laika uzskaites periodu un darbinie
kiem pret to nav būtisku iebildumu, 
koplīgumā var norādīt citu periodu, 
piemēram, trīs mēnešus. Bet šāda dar
binieku pretimnākšana darba devējam 
var būt iemesls koplīgumā vienoties 
par kādiem citiem labumiem, kādām 
sociālajām garantijām, ko darba devējs 
var piedāvāt kā ieguvumu darbinie
kiem. Koplīguma labā lieta ir tā, ka tajā 
var noteikt, ar kādiem labumiem abas 
puses – darbinieki un darba devējs – 

Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas 
modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti. 
Tas ir konsultāciju mehānisms, kurā dažādos 
līmeņos piedalās valdība, darba devēji 
un arodbiedrības, veicinot demokrātisko 
procesu attīstību valstī.

Dialogs nevar būt vienpusējs

Problēmas jārisina pragmatiski un tur, kur tās rodas
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L atvijas Dzelzceļnieku un sa
tiksmes nozares arodbiedrības 
valdes priekšsēdētājs Savelijs 

SEMJONOVS:
– Arod bied

rības galvenais 
uzdevums ir aiz
stāvēt darbinie
ku intereses un 
viņu tiesības uz 
adekvātu darba 
samaksu. Algas 
ir jebkura biz
nesa visdārgākā 

sastāvdaļa. Darbinieki vienmēr teiks, 
ka alga nekad nevar būt tik liela, lai tās 
būtu par daudz. Ir ļoti svarīgi panākt 
līdzsvaru – labi ir tad, kad darbinieki 
ir apmierināti un pietiek naudas uzņē
muma attīstībai. Protams, algai ir jābūt 
tādai, lai ar to pietiktu cilvēka ikdienas 
vajadzībām un ģimenes attīstībai. 

Otrs svarīgākais arodbiedrības uz
devums ir rūpes par darba apstākļiem.

Bet trešais – arodbiedrībai jānod
rošina darbiniekiem tāda situācija, lai 
viņi būtu pārliecināti, ka arodbied
rība būs pietiekami stiprs un auto
ritatīvs aizstāvis, kas neļaus kārtīgu 
darba darītāju pēkšņi izmest uz ielas. 
Starp citu, arodbiedrībai nevajag aiz
stāvēt visus. Mēs neesam ieinteresēti 
aizstāvēt darbiniekus, kuri paši ne
grib strādāt, traucē strādāt citiem un 
kaitē kolektīvam. Ja tāds darbinieks 
ir arodbiedrības biedrs, par sodu va
ram viņu izslēgt no organizācijas, 
lai tad cīnās pats ar darba devēju. Es 
neredzu iemeslu, kāpēc arodbiedrībai 
būtu jāaizstāv, piemēram, dzērājs, kas 
ļaunprātīgi nodarījis zaudējumus uz
ņēmumam. Es uzskatu, ka cilvēkam ir 
jānopelna arodbiedrības aizstāvība. Ja 
arodbiedrība aizstāv visus, tad tā ne
aizstāv nevienu. Arodbiedrībām nav 
jānodarbojas ar populismu, jo tā ir 
ļoti bīstama lieta. Arodbiedrībām nav 
jānodrošina aizstāvība tam, kas to nav 
pelnījis. Jā, arodbiedrību aizstāvība ir 
jānopelna. 

Sociālais dialogs vienmēr ir abpu
sējs process. Arodbiedrībai ir ne tikai 
jāprasa sev labumi, bet arī jāpilda savi 
pienākumi. Koplīgumam ir tāds pats 
svars kā jebkuram komerclīgumam, 
kuru slēdz divas puses, katra uzņemo
ties savu atbildības daļu par šā līguma 
noteikumu izpildi. Ja arodbiedrība aiz
stāvēs tikai savas tiesības, tad otra puse 
nesapratīs, kāpēc tai šāds līgums vispār 
vajadzīgs. Koplīguma veidošanai jābūt 
ļoti pragmatiskai. 

Laika gaitā mainās visa dzīve. 
Mainās arī arodbiedrību funkcijas. 
Arodbiedrībām tagad jāveido tāda sis
tēma, lai cilvēks varētu vieglāk izdzī
vot jaunajā, neierastajā un nežēlīgajā 
kapitālisma formācijā. 

Es uzskatu, ka sociālā dialoga kul
tūra Latvijā vēl nav pietiekami attīstī
ta. Mums diemžēl vēl nav labu sociālā 
dialoga tradīciju. Sociālais dialogs ir 
tas instruments, kas ļauj daudzus kon
fliktus atrisināt, novedot tos līdz tiesai. 
Tiesas process būtībā ir sociālā dialo
ga kļūda.

Ja ir laba griba panākt veiksmīgu 
sociālo dialogu, nekad nevajag mētā
ties ar nepārdomātiem vārdiem vai ap
saukāties, kā daždien pie mums notiek. 
Ja pirms sarunas partneri abi publiski 
viens otru nosauks par muļķi, nekāds 
sociālais dialogs nebūs iespējams.

– Kādas ir galvenās īpašības, ar 
kādām jābūt apveltītam cilvēkam, lai 
viņš spētu risināt veiksmīgu sociālo 
dialogu?

– Pirmkārt, ir jāciena oponents. 
Otrkārt, nevajag domāt, ka tu esi gud
rāks pa oponentu. Treškārt, ja esi kaut 
ko apsolījis, turi vārdu.

– Un kas garantē pilnīgu izgāša-
nos?

– Pirmkārt, pamācīt oponentu, kā 
dzīvot. Otrkārt, censties pierādīt opo
nentam, ka tu visu zini un esi gudrāks 
par viņu. Treškārt, apsolīt, bet nepildīt 
vienošanos l

Publikāciju sagatavoja Ilma RUGĀJA

Sociālais dialogs uzņēmuma līmenī 
ir ļoti nozīmīgs, jo tajā tiek lemts par dar
ba algu un darba apstākļiem, kā arī par 
darbinieku iesaistīšanos jautājumos, kas 
skar uzņēmuma vadību, ražošanu un at
tīstību. Darba devējs nav tiesīgs atteikties 
no sarunām par darba koplīguma slēgša
nu. Sarunu procesam ir jāsākas ar plāno
šanu un pareizas informācijas plūsmas 
nodrošinājumu. 

Veiksmīga sociālā dialoga rezultā
tā uzņēmumā starp darba devēju un 
arodbiedrību tiek noslēgts koplīgums. 
Normatīvajos aktos nav noteikti jautāju
mi, kas obligāti jāiekļauj darba kārtībā. 
Tomēr ir svarīgi ievērot, ka koplīgums ne
drīkst pasliktināt darbinieku situāciju at
tiecībā uz normām, kuras ir apstiprinātas 
likumdošanas aktos, kā arī to, ka koplīgu
ma noslēgšana neatbrīvo no individuālo 
darba līgumu slēgšanas. 

Slēdzot koplīgumu, jāatceras, ka dar
ba devējiem un darbiniekiem ir ne tikai ko
pīgas, bet arī pretējas intereses – alga un 
dažādas garantijas darbiniekiem iepretim 
uzņēmuma peļņai un konkurētspējai. 

Darba koplīgumu ar klātesošo vien
kāršu balsu vairākumu apstiprina darbi
nieku kopsapulcē, kurā piedalās vismaz 
puse no attiecīgā uzņēmuma darbinie

kiem. Ja darba koplīgumā nav norādīts 
citādi, koplīgums uzskatāms par noslēgtu 
uz gadu. Strīdus, kas saistīti ar darba kop
līguma attiecībām, izšķir strīdu izlīgšanas 
komisija, kuru izveido darba koplīguma 
slēdzēju puses. 

Koplīgumā parasti ietver 
šādus jautājumus: 
•  atalgojums, piemaksu un prēmiju 

sistēma; 
•  darba laiks un atvaļinājumi (arī mācību 

un papildu); 
• atbrīvošana no darba; 
•  mācību un kvalifikācijas  

paaugstināšanas iespējas; 
•  darba apstākļi un darba drošība, 

veselības pārbaužu veikšana; 
•  sūdzību izskatīšana un konfliktu 

risināšana; 
• sociālās garantijas u. c.

Ja kolektīvais līgums nav noslēgts, 
darbinieks atrodas sociālā un ekonomiskā 
atkarībā no darba devēja gribas. Ja dar
binieki būs apvienojušies arodbiedrībās 
un kopīgi atteiksies pieņemt neizdevīgus 
noteikumus, – tas jau būs nopietns spēks, 
ar kuru darba devējam būs jārēķinās. 
Pieredze liecina, ka uzņēmumos, kuros ir 

arodbiedrības, pastāv lielāka varbūtība, 
ka tiks noslēgts koplīgums. Arodbiedrības 
organizācijas ne tikai palīdz pārvarēt aiz
spriedumus un nedrošību, bet arī palīdz ar 
konsultācijām, apmācību, sniedz atbalstu 
konflikta gadījumā. 

Efektīva ARODBIEDRĪBAS darbība 
uzņēmumā ir tad, ja: 
•  darbavietā ir pastāvīgs arodbiedrības 

pārstāvis; 
•  darbinieki regulāri kontaktējas ar 

arodbiedrības pārstāvi; 
•  darba devējam ir pozitīva attieksme 

pret arodbiedrību; 
•  arodbiedrībai ir ietekme organizācijas 

dzīvē un lēmumu pieņemšanā; 
•  organizācijas vadība un arodbiedrība 

regulāri un konstruktīvi sadarbojas; 
•  arodbiedrībai ir laba izpratne par 

organizācijas biznesa interesēm; 
•  ir arodbiedrības darbības 

caurredzamība un biedriem  
tiek sniegts pārskats par šo darbību; 

•  arodbiedrība veiksmīgi izplata  
informāciju par organizāciju; 

•  arodbiedrība ir pirmā instance,  
kur vēršas darbinieki, lai konsultētos 
par darba problēmām un savām 
tiesībām. 

Efektīvs DARBA DEVĒJA ieguldījums 
sociālā dialoga procesā uzņēmumā  
ir tad, ja: 
•  tiek darīts zināms visiem darbiniekiem, 

ka viņu darbs tiek novērtēts; 
•  tiek nodrošināta veselīga un droša dar

ba vide; darbiniekiem tiek dota iespēja 
paust viedokli par darba apstākļiem; 

•  tiek pētītas samaksas un papildu 
bonusu sistēmas, lai uzturētu savas or
ganizācijas piedāvājumu tirgus līmenī; 

•  tiek uzturēti cieši kontakti ar zemākā 
līmeņa vadītājiem, apspriežot 
nodarbinātības jautājumus; 

•  darbinieki tiek iesaistīti lēmumu 
pieņemšanas procesos;  
vadība ir gatava pieņemt sarunu  
partnerus kā vienlīdzīgus; 

•  notiek sadarbība ar arodbiedrības 
pārstāvjiem visos jautājumos, kuros ir 
kopīgas intereses, – organizācijas po
litika, darba produktivitāte, samaksa, 
kvalifikācijas celšana utt.; 

•  sarunu process ar darbiniekiem un to 
pārstāvjiem tiek precīzi dokumentēts; 

•  vadība cenšas izvairīties no arbit
rāriem spriedumiem personiskos 
un menedžmenta lēmumos; tiek 
izmantoti samierinātāji, ja sarunas 
nonāk strupceļā.

Sociālais dialogs uzņēmumos 

“apmainās”, ja ir notikusi abpusēji izde
vīga vienošanās.

Pat ja uzņēmuma ekonomiskā si
tuācija nav spoža, koplīgums ir vieno
šanās, kurā ikviens darba devējs pēc 
konsultēšanās ar arodbiedrību var sa
kārtot darba tiesisko attiecību sistēmu 
savā uzņēmumā. 

– Vai kādreiz gadās, ka cilvēki 
vēršas pie jums ar sūdzību, bet fak-
tiski tai nav iemesla?

– Gadās! Piemēram, cilvēks sa
traukti zvana – viņam iepriekšējā mē
nesī nav samaksāts par virsstundām. 
Tādos gadījumos vienmēr pārjautāju, 
kāds ir viņas darba laika uzskaites pe
riods. Darba likuma 140. pants paredz, 
ka darba līgumā puses var vienoties par 
summētā darba pārskata periodu līdz 
trim mēnešiem, bet darba koplīgumā – 
uz laika periodu līdz 12 mēnešiem. Var 
teikt, ka tas ir ieguvums darba devējam. 
Protams, tik ilgam summētā darba lai
ka uzskaites periodam vajadzētu būt 
pamatotam. Vienu tādu gadījumu zinu. 
Kādam uzņēmumam Latgales pusē bija 
lielas noslodzes svārstības. Un arod
biedrība bija piekritusi noteikt 12 mē
nešus ilgu uzskaites periodu, rēķinoties 
ar to, ka būs laiks, kad dienā vajadzēs 
strādāt nevis astoņas, bet vairāk stun
das, taču tad, kad darbi apsīks, darba 

devējs nespiedīs uzreiz ņemt bezalgas 
atvaļinājumu. Tāda piekāpšanās no 
arodbiedrības puses ir saprotama un 
pat atbalstāma, jo tā ne tikai atvieglo 
darba devēja situāciju, bet arī darbi
niekiem ļauj saglabāt iespēju strādāt, 
tiklīdz uzņēmums atkal var nodrošināt 
darbu.

– To var uzskatīt par piemēru, kas 
sagrauj mītu par arodbiedrību ietiepī-
bu un stūrgalvību.

– Ja kāda no pusēm koplīguma 
gatavošanas gaitā vienkārši iespītējas 
un nav gatava nekādiem kompromi
siem, pat ja tie ir racionāli un loģiski, 
tad jāsaka – tas ir neveiksmīgs sociā
lais dialogs. Veidojot koplīgumu, tajā 
parasti tiek atrunāti noteikti labumi 
un ieguvumi darbiniekiem. Protams, 
ne jau vienmēr puses spēj vienoties. 
Piemēram, kādā no tirdzniecības uzņē
mumiem darba devējs vēlējās noteikt 
garāku summētā darba laika uzskaites 

periodu. Darbinieki bija ar mieru tam 
piekrist, bet ar norunu, ka darba devējs 
parūpēsies par veselības apdrošināša
nas polisēm. Darba devējs atteicās segt 
daļu no izdevumiem par polises iegādi. 
Arodbiedrība spēra atbildes soli – ne
piekrita summētā darba laika uzskaites 
perioda pagarināšanai. Protams, runa 
varēja būt arī par citādu “ bartera” da
rījumu. Galvenais ir princips – ja viena 
puse vēlas sev kādu labumu, tai arī pre
tī jādod kāds labums otrai pusei. Bieži 
vien tie bonusi, kurus darba devējs pie
dāvā saviem darbiniekiem, ir ieguvums 
arī pašam darba devējam, jo rūpes par 
strādājošajiem ceļ darbinieku lojalitātes 
līmeni. Tas arī uzlabo attiecības kolek
tīvā un tieši ietekmē darba kvalitāti.

– Kādus labumus darbinieki vis-
biežāk vēlas iekļaut koplīgumā?

– Parasti kā pirmo izvēlas apmak
sātu vai vismaz daļēji apmaksātu ve
selības apdrošināšanas polisi, tāpat 
ļoti augstu tiek vērtēts uzņēmuma 
materiāls atbalsts, kad ģimenē ir sēras. 
Darbiniekiem patīk, ja darba devējs 
atbalsta sporta un izklaides pasākumu 
organizēšanu un finansēšanu. Bet, do
mājot par darba ikdienu, cilvēki vēlas, 
lai darba devējs parūpētos par patīka
mām un labi aprīkotām atpūtas telpām 
un iespēju bez maksas papusdienot l 

partneris to analizē no sava skatpunk
ta un piemērojot savai darbības jomai, 
ietekmei un kompetencei. Tā veidojas 
problēmas komplekss skatījums, pa
darot arī risinājumu efektīvāku. Darba 
devēji sarunas gaitā atzina, ka viņiem 
pat salīdzinoši augsta bezdarba līmeņa 
situācijā ir grūti atrast kvalificētu dar
baspēku. Tas ir signāls, ka daudz no
pietnāk ir jādomā par pārkvalifikāciju. 
Un ne tikai Jelgavā. Piemēram, trūkst 
metālapstrādes speciālistu, kas spētu 
strādāt ar modernām iekārtām, izman
tojot jaunākās tehnoloģijas. Paturot šo 
informāciju pie sevis, darba devējs pie 
gaidītajiem speciālistiem netiks. Bet, ja 
kāds no partneriem zina, kur vērsties, 
lai rastu iespēju nepieciešamos speciā
listus sagatavot, problēma būs izkusti
nāta un pavirzīta tuvāk risinājumam. 

– Vai padomei jau ir nācies sa-
skarties ar situāciju, kad labi nodomi 
un ieceres jāatliek malā pašvaldības 
ierobežotā finansējuma dēļ?

– Dome ir mūs informējusi par šajā 
gadā pieejamajiem līdzekļiem, tostarp 
arī par struktūrfondu apguvi. Budžets 
ir veidots pagājušajā gadā, un mēs neko 
daudz izmainīt tur nevaram, bet kaut 
ko ietekmēt droši vien spēsim, ja skaid
ri redzēsim, ka tas ir nepieciešams. 

– Vai arodbiedrību pārstāvji ir ga-
tavi tam, ka ikviens priekšlikums būs 
jāpiedāvā ļoti pragmatiski?

– Jā, apzināmies, ka mums ir jābūt 
ļoti sagatavotiem un jānāk klajā tikai 
ar tādiem priekšlikumiem, kurus paši 
pirms tam esam apsprieduši un par ku
riem esam vienojušies. Pretējā gadīju
mā mēs nesasniegsim rezultātu.

– Viena no sociālā dialoga tēmām 
ir arī vide. Vai ar sadarbības partne-
riem esat runājuši arī par Jelgavas 
bedrainajām ielām, kas “izslavētas” 
tālu aiz pilsētas robežām?

– Esam runājuši arī par tām. Tā pil
sētai ir ļoti aktuāla problēma. Par do
mes plāniem saistībā ar ielu remontu 
esam informēti. Mēs īpaši norādījām, 
ka Jelgavā nav sakārtota kājāmgājēju 
iela no dzelzceļa stacijas līdz pilsētas 
centram, ko izmanto ļoti daudzi pil
sētā strādājošie. Tad noskaidrojām, ka 
domei ir projekts, kas vēl gaida val
dības akceptu Eiropas struktūrfondu 
līdzmaksājuma saņemšanai. Lielākā 
daļa pilsētas budžeta patlaban atvēlēta 
dažādu pabalstu izmaksām mazturīga
jiem, tāpēc daudzām citām vajadzībām 
naudas diemžēl nepietiek l
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Dialogs nevar būt vienpusējs

Problēmas jārisina pragmatiski un tur, kur tās rodas

Es uzskatu, ka varu 
vērt vaļā visas durvis, 
pa kurām man 
netiek liegts ieiet.  
Jo ar cilvēkiem  
ir jārunā

Mums vēl trūkst 
sociālā dialoga 
kultūras un tradīciju
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Vizuālas  
prāta spēles  
ar nodokļiem
Nodokļus var aprēķināt. Nodokļus var samaksāt. 
Nodokļus var optimizēt. Un vēl ar nodokļiem 
var spēlēt prāta spēles, radot vizuāli saistošus 
darbus. Tieši tas arī tika gaidīts no Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotā nodokļu 
sistēmas vizualizāciju konkursa “Atkod nodokli! 
Iedod viedokli!” dalībniekiem. 

 

V ērtējot valdības pēdējā laikā veiktos grozījumus nodokļu 
likumos, kā arī iecerētās izmaiņas sociālo garantiju jomā, 
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzskata, ka darba ņē
mējam tiek uzkrauta arvien smagāka un grūtāk panesa

ma nasta, bet tajā pašā laikā valsts pretī piedāvā daudz pieticīgāku 
sniegto pakalpojumu grozu. 

Arodbiedrības iestājas par līdzsvarotiem nodokļiem un vēlas 
piedalīties diskusijās ar valsts nodokļu politikas veidotājiem, piedā
vājot apspriešanai savus argumentus. Konkursa rīkotāju mērķis bija 
iesaistīt arī darba ņēmējus plašākā diskusijā par nodokļu slogu un 
tā sadalījumu, kā arī aicināt dažādi domājošos paust savu viedokli 
un skatījumu par nodokļu sistēmas risinājumiem. 

Šis konkurss bija piedāvājums vairāk papētīt esošo nodokļu 
sistēmu un veidot vizualizācijas, infografikas, zīmējumus, shēmas, 
diagrammas vai videokolāžas, kas vienkārši un uzskatāmi parādītu 
nodokļu slogu, nodokļu dabu un cilvēku attieksmi pret tiem. 

Darbus vērtēja LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos 
Jānis Kajaks, Finanšu ministrijas vecākā eksperte ēnu ekonomikas 
apkarošanas jautājumos Jana Salmiņa, projekta “DesignBlog” au
tors un grafiskais dizainers Sandijs Ruļuks, grafikas dizaina studijas 
“Associates, Partners et Sons” grafiskais dizainers Edgars Zvirgzdiņš 
un Latvijas Universitātes profesors, sociālantropologs Ivars Austers.

Uzdevums bija pietiekami grūts un sarežģīts – to atzīst arī kon
kursa rīkotāji. Kopumā tika pieteikti 20 darbi. Par labāko žūrija 
atzina “NeoGeo.lv” veidoto darbu “Latvijas ciema 2011. gada bu
džets” – vizualizāciju par to, kā Latvija, kurā dzīvo aptuveni 2,2 mil
joni cilvēku, izskatītos daudz sīkākā mērogā – ja tā būtu ciems ar 
100 iedzīvotājiem. Tad sanāk, ka ciems gadā uz vienu iedzīvotāju 
plāno iztērēt par 258 latiem vairāk, nekā tiks nopelnīts. Un kā uz 
delnas ir redzama kritiska proporcija – 35 privātajā biznesā strā
dājošajiem ir jānodrošina 65 citu ciema iedzīvotāju uzturēšana vai 
darbība. Vizualizācijā skaidri atklājas arī ciema iedzīvotāju nodokļu 
maksāšanas tikumi un netikumi – no 44 ciemā strādājošajiem 17 pil
nībā vai daļēji cenšas apiet likumu, saņemot algu aploksnē, pērkot 
kontrabandas preces vai nemaksājot kādus nodokļus. “NeoGeo.lv” 
komanda bija nonākusi pie secinājuma, ka tādā gadījumā, ja no
dokļus likumā paredzētajā apmērā samaksātu visi, kam tas ir jādara, 
Latvijas budžetā pat izveidotos 30 % pārpalikums.

Kas ir šā konkursa uzvarētāji, kas arī saņēma konkursa galve
no balvu iPad? “NeoGeo.lv” komanda piesaka sevi kā domubiedru 
grupu, kura vēlas paskatīties uz pasauli no neierasta skatpunkta, 
būdami pārliecināti, ka tāds rakurss ļauj arī citiem daudzas lietas 
un notikumus ieraudzīt pavisam atšķirīgā gaismā. Viņiem patīk 
intelektuālas un vizuālas spēles, kas vienkāršas parādības padara 
interesantas, mītus pārvērš patiesībā, bet baumām ierāda vietu pie 
meliem. Viņu izaicinājums ir salikt kopā ģeogrāfiju ar notikumiem, 
ekonomiku ar vēsturi, kartes ar faktiem un prognozes ar analītisko 
domāšanu.

“NeoGeo.lv” pārstāvis Māris 
GRĪNVALDS (att.), kurš pats arī 
realizējis konkursa darbu, stāstot 
par to, skaidro:

– Mūsu ideja attēlot valsti kā 
nelielu ciemu ir lielisks paņē
miens, kā milzīgus naudas apjo
mus, neskaitāmas valsts funkcijas 
un dažādus naudas tēriņus padarīt 
prātam vieglāk uztveramus. Šo 
mehānismu ir viegli izskaidrot – 
diži mērķi un apjomīgi valstiski 
uzdevumi caur miniatūriem modeļiem mums kļūst tuvāki, sapro
tamāki un “draudzīgāki”, mēs pret tiem sākam izturēties kā pret 
lietām un parādībām, kuras ikdienā esam pieredzējuši un izjutuši. 
Mums taču katram ir savas ģimenes budžets un katram savi tēriņi, 
kā arī parādi. Tādā veidā panākam, ka lietas, kas eksistē atšķirīgos 
mērogos, kļūst viegli salīdzināmas. Konkurss mums deva lielisku 
impulsu sakoncentrēties un pateikt to, par ko paši jau agrāk bijām 
domājuši, taču pirms tam nebijām līdz galam noformulējuši.

Dizaina veidošana ir “NeoGeo.lv” radošās komandas ikdienas 
darbs. Māris vēl piebilst, ka viņa kolēģiem ir dažādas izglītības un 
dažādas profesijas, taču viņi visi nodokļus maksājot kārtīgi l
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-K rīzes apstākļos darba 
devēji vairāk domā par 
savu biznesu, mazāk 
uzmanības pievēršot 

darba ņēmēju veselībai un dzīvībai, – 
tā ikgadējā Pasaules darba aizsardzī
bas dienas konferencē uz ļoti bīstamu 
tendenci norādīja LBAS eksperts dar
ba aizsardzības jautājumos Ziedonis 
ANTAPSONS, uzsverot, ka darba 
drošības sistēmai tiek atvēlēts arvien 
mazāk resursu un valstī kopumā ievē
rojami pasliktinājies darba aizsardzī
bas līmenis.

Pēdējos gados uzņēmumos sama
zinājies darba aizsardzības speciālistu 
skaits, līdz ar to pakāpeniski krītas 
darba drošības iekšējā kontrole. 

Latvijā vīriešu vidējais mūža il
gums ir 66 gadi, bet sieviešu – 77 gadi, 
kas ir par aptuveni 10 gadiem īsāks 
nekā vidēji Eiropas Savienībā. Eksperti 
kā galveno cēloni šādai statistikai min 
darbu smagos un bīstamos apstākļos. 
Pēdējā laikā arī būtiski pieaudzis psi
hoemocionālā stresa līmenis darba 
vidē, kas nelabvēlīgi ietekmē attiecības 
kolektīvā. Daudzviet pārāk liela slodze 
un nenormāls darba režīms noved pie 
darbinieku pārstrādāšanās.

2010. gada oficiālā statistika lieci
na, ka Latvijā notikuši 1187 nelaimes 
gadījumi, no kuriem 23 gadījumos cil
vēki gājuši bojā. Taču darba aizsardzī
bas pētnieki norāda, ka situāciju pre
cīzāk atklāj attiecība “2000 cietušo uz 
vienu bojā gājušo”. Tātad pērn Latvijā 
tie varētu būt vairāk nekā 40 000 cil
vēku, kas cietuši darbā notikuša ne

laimes gadījuma dēļ. Šā gada pirmajā 
ceturksnī darbavietās bojā gājuši jau 
deviņi cilvēki, smagas traumas guvis 
51 cilvēks, bet nelaimes gadījumos 
cietuši 306 cilvēki. Galvenais nelaimes 
gadījumu cēlonis ir slikta darba orga
nizācija, nepiemēroti darba apstākļi, 
nepietiekama darbinieku apmācība, 
kā arī pašu darbinieku neuzmanīga 
rīcība.

Ļoti būtiska ir jauno strādnieku 
problēma – apmēram puse no cilvē
kiem, kas cietuši nelaimes gadījumos 
darbavietās, ir ar nelielu darba stāžu 
(līdz trim gadiem).

Savi pienākumi darba drošības 
uzlabošanai ir gan valsts atbildīgajām 
institūcijām, gan darba devējiem, gan 
nozaru un uzņēmumu arodorgani
zācijām un uzticības personām, taču 
par saviem pienākumiem un tiesībām 
jāatceras arī darba ņēmējiem. Ikvienā 
uzņēmumā vai iestādē ir savas noteik
tas darba aizsardzības prasības, kuras 
ir ne tikai jāzina, bet arī jāievēro. 

Strādājot vienmēr jāizmanto dro
šas metodes un droši paņēmieni. Ja 
darbs jāveic, lietojot individuālos aiz
sardzības līdzekļus, šo prasību nedrīkst 
ignorēt. Ja darba devējs nenodrošina 
strādājošos ar nepieciešamajiem indi
viduālajiem aizsardzības līdzekļiem, 
pie darba ķerties nedrīkst, jo tas nozī
mē sevi pakļaut neattaisnotam riskam. 

Ja ir paredzētas obligātās veselības 
pārbaudes, tās jāveic noteiktajā termi
ņā, jo nav tādas naudas, par kuru va
rētu iegādāties labu veselību sabojātās 
vietā l

Katram ir tiesības 
strādāt drošā 
darba vidē

Reģionālo konsultantu pieņemšanas laiki
Pirmdienās  10.00–14.00, otrdienās 14.00–18.00, ceturtdienās 10.00–14.00
JELGAVA, Elektrības iela 10. Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45, e-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv
LIEPĀJA, Celtnieku iela 19. Konsultants Guntis GŪTMANIS
Tālr.: 63 42 30 95; 29 41 62 46,  e-pasts: guntis.gutmanis@lbas.lv
VALMIERA, Rīgas iela 10. Konsultante Linda PĒTERSONE
Tālr.: 20 22 23 26; 64 23 32 21, e-pasts: linda.petersone@lbas.lv
DAUGAVPILS, Saules iela 5a. Konsultante Ingrīda GRADKOVSKA
Tālr.: 26 52 45 04; 65 42 44 54, e-pasts: ingrida.gradkovska@lbas.lv

RĪGA, Bruņinieku iela 29/31, LV-1001
Konsultanti darba tiesisko attiecību jautājumos (pieņem pēc pieraksta)
Kaspars RĀCENĀJS, tālr. 67 03 59 05, e-pasts: kaspars@lbas.lv
Māris SIMULIS, tālr. 67 03 59 24, e-pasts: maris.simulis@lbas.lv
Konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš PUŽULS
(Pirmdienās 14.00–18.00, otrdienās 15.00–19.00, piektdienās 10.00–14.00) 
Tālr. 67 03 59 59, e-pasts: martins@lbas.lv

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību  
un darba aizsardzības jautājumos

Nelaimes gadījumu darbā 
skaita dinamika
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Kādas frizieres stāsts
 LBAS palīdz uzvarēt cīņā ar negodīgu darba devēju
Šis stāsts ir it kā ļoti parasts 
un tajā pašā laikā īpašs. 
Parasts tāpēc, ka līdzīgas 
darba attiecības, kādas bija 
frizierei Inesei (vārds mainīts), 
ir lielai daļai šajā profesijā 
strādājošo. Atšķirība tikai tā, 
ka Inesei pietika uzņēmības, 
pašcieņas un arī drosmes 
aizstāvēt savas tiesības. 
Inese neslēpj savu īsto vārdu, 
mēs zinām arī viņas darba 
devēju, turklāt salons, kurā 
viņa strādāja un kurš atrodas 
vienā no Rīgas centra ielām, 
klientus apkalpo vēl joprojām. 
Inese tur vairs nestrādā. Taču 
viņai ir unikāla pieredze, kura 
var noderēt citiem.

Ilma RUGĀJA

I nesei ir 38 gadi. Par frizieri un 
vizāžisti viņa kopumā ir nostrā
dājusi 14 gadus. Pirms sešiem 
gadiem, kad dēls sāka iet bēr

nudārzā, Inese pēc bērna kopšanas 
atvaļinājuma atgriezās savā profesijā. 
Friziersalons, kuru Inese izvēlējās par 
savu jauno darbavietu, noslēdza ar 
viņu darba līgumu. Tajā minētie no
teikumi gan bija formāli un īsti neat
bilda darba devēja prasībām. Līgumā 
tika ierakstīts, ka Inese strādā pusslo
dzē, par to saņemot pusi no minimālās 
algas jeb tolaik 45 latus, lai gan darba 
devēja faktiskās prasības un vienoša
nās bija pavisam citas. Inese piekrita 
izvirzītajiem nosacījumiem, jo darba 
devējs skaidroja, ka tā notiekot gan
drīz visos salonos. Un Inesei nebija  
iemesla iebilst, jo iepriekšējā darbavie
tā arī notika tieši tāpat.

– Man tika noteikts darba laiks 
no pulksten 9 līdz 20. Un šādā režī
mā bija jāstrādā vismaz četras dienas 
nedēļā. Man visu laiku bija jābūt sa
lonā. Darba devējs noteica, ka es “uz 
rokas” saņemšu 45 % no katra klienta 
samaksātās naudas par pakalpojumu, 
bet 55 % paliks salona īpašniekam. Es 
strādāju ar salona materiāliem, bet ar 
saviem instrumentiem. Bija arī tādas 
dienas, kad salonā apkalpoju vienu vai 
divus nejaušus klientus. Pat sazināties 
ar klientiem varēju tikai no sava pri
vātā telefona, par kuru pati arī maksā
ju, jo salona tālrunis darbojās tikai uz 
ienākošajiem zvaniem. Darba līgumā 
bija ierakstīts, ka man ir tiesības uz 
ikgadēju 30 dienas ilgu apmaksātu at
vaļinājumu, taču par to vispār varēju 
aizmirst, – stāsta Inese.

– Bija arī dienas ar pilnu pierakstu, 
kad klienti nāca cits aiz cita. Gadījās, 
ka nebija pat laika pusdienas paēst. 
Taču 2009. gadā klientu plūsma apsīka 
un darba kļuva mazāk. Tā mēs izjutām 
krīzi. Tad darba devējs visām salona 
darbiniecēm piedāvāja lauzt esošos 
darba līgumus un ierosināja mums 
kļūt par pašnodarbinātajām perso
nām, skaidrojot, ka viņš vairs nespējot 
samaksāt nodokļus. Turpmāk mums 
tas būšot jādara pašām. Taču visi pārē
jie nosacījumi – gan darba režīms, gan 
nopelnītās naudas izmaksas proporci
ja – palika iepriekšējie. Tas nozīmēja 
vēl vairāk pasliktināt savu situāciju. 

Citas salona meitenes galu galā pie
krita, taču man šie nosacījumi nebija 
pieņemami. 

2010. gada aprīļa beigās salonā no
tika Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
pārbaude. Tikai tad uzzināju, ka for
māli es jau vairāk nekā gadu šajā sa
lonā nestrādāju – salona īpašnieks bija 
viltojis manu darba uzteikumu, it kā 
es būtu aizgājusi no darba pēc pašas 
vēlēšanās. Viņš arī telefonā atsūtīja 
īsziņu ar “instrukciju”, ko teikt VID 
inspektoram. Jā, viņš man lika melot – 
teikt, ka esmu pašnodarbināta perso
na. Es tomēr visu izstāstīju, kā bija. 
Iedomājieties manu situāciju – strādā
ju salonā, apkalpoju klientu, bet man 
jāstāsta, ka es tikai tāpat vien te esmu 
ienākusi. Mana situācija būtībā bija 
neapskaužama – tagad sanāca, ka vai
rāk nekā gadu esmu strādājusi nelegāli 
un par mani nodokļos nav samaksāts 
pat ne santīms. Tātad esmu zaudējusi 
visas sociālās garantijas. Turklāt darba 
devējs pateica, ka nākamajā dienā uz 
darbu varu nenākt. Bet man vēl bija 
klientu pieraksts nedēļu uz priekšu. 
Galu galā vienojāmies, ka šo nedēļu 
varu nostrādāt. 
Un viss.

Aizejot no 
darba, es nebiju 
plānojusi iet uz 
tiesu vai meklēt 
palīdzību kādās 
citās instancēs. 
Es tikai lūdzu, 
lai man samak
sā atlaišanas 
kompensāciju 
divu mēnešal
gu apmērā. Kad 
tas tika atteikts, 
gāju uz Valsts 
darba inspekciju 
pēc padoma, ko 
darīt. Pirmais 
ieteikums bija 
nenovilcināt prasības iesniegšanas lai
ku tiesā – man bija tikai mēnesis laika 
no tās dienas, kad VID pārbaudīja sa
lonu un es reāli tiku atlaista no darba. 
Tad arī saņēmu ieteikumu vērsties 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā 
(LBAS), lai konsultētos par to, kā saga
tavoties tiesai – man tas bija jādara, lai 
saņemtu atlaišanas pabalstu. 

Lai sagatavotu visus nepiecieša
mos dokumentus tiesai, konsultējos 

ar LBAS juristu Kasparu Rācenāju. 
Maija vidū iesniedzu prasības pietei
kumu Ziemeļu rajona tiesā, augustā 
notika tiesas sēde, kurā tika lemts, ka 
darba devējam man jāizmaksā atlaiša
nas pabalsts divu mēnešalgu apmērā 
un morālā kompensācija 1000 latu 
apmērā, kā arī jāatjauno mani darbā. 
Pabalsta apjoms tika noteikts, balsto
ties uz fiktīvu darba līgumu, uz kura 
bija viltots mans paraksts. Šajā “doku
mentā” man bija noteikta 80 latu liela 
mēnešalga. Tiesā ar bijušo darba de
vēju nesatikos, jo atnāca tikai viņa ad
vokāts. Piebildīšu, ka darba devējs šajā 
procesā bija iesniedzis blakus sūdzību, 
pieprasot tiesai uzlikt man pienākumu 
apmaksāt viņa advokāta pakalpoju
mus. Šo prasību tiesa noraidīja.

Pēc tam darba devējs pirmās in
stances tiesas lēmumu pārsūdzēja ap
gabaltiesā. Tiesa notika janvārī. Ne sa
lona īpašnieks, ne viņa advokāts uz šo 
tiesu neatnāca, pat nepaziņojot iemes
lu. Apgabaltiesa pirmās instances tie
sas lēmumu atstāja nemainīgu, uztu
rot spēkā prasību, ka bijušajam darba 
devējam jāsamaksā morālā kompen

sācija 1000 latu ap
mērā. Šo lēmumu 
darba devējs ne
pārsūdzēja. Tiesas 
nospriestā kom
pensācija uz manu 
kontu tika pārskai
tīta aptuveni pēc 
nedēļas. Protams, 
es varēju tiesāties 
tālāk arī par atjau
nošanu darbā, taču 
tam vairs nebija jē
gas. Emocionāli tas 
būtu nepanesami.

Manu situāciju 
apgrūtināja arī tas, 
ka darba devējs 
bija likvidējis katras 
dienas pierakstu la

pas. Tāpēc man bija jālūdz savi klienti 
nākt uz tiesu liecināt, ka es tomēr tajā 
salonā strādāju un viņus apkalpoju. 

Tiesāšanās gaitā sapratu, ka man 
jau agrāk būtu noderējušas labākas 
zināšanas darba likumdošanā, jo tad 
situācija nebūtu nonākusi tik tālu. 
Tāpat man kļuva skaidrs, ka tad, ja 
es būtu arodbiedrības biedrs, tas man 
garantētu daudz stiprāku likumīgu 
aizmuguri. Mani nevarētu tā vienkār

ši atlaist no darba bez arodbiedrības 
piekrišanas. Kaspara atbalsts man bija 
ļoti svarīgs – viņa padomi mani ļoti  
iedrošināja sevis aizstāvībai. Es ne
pieaicināju advokātu, jo man tam 
vienkārši nebija līdzekļu un nebija arī 
garantiju, ka tiesas lēmums būs man 
labvēlīgs. Stress bija pamatīgs, tiesas 
procesam nebija viegli iet cauri, bet ta
gad atzīstu, ka tā man bija laba dzīves 
skola. Protams, es tagad daudz labāk 
zinu likumus un ļoti augstu novērtēju 
to atbalstu, ko būtībā avansā saņēmu 
no arodbiedrību puses. 

Zinu, ka man ļoti paveicās. Lieta 
tika iztiesāta diezgan ātri. Būtiski bija 
arī tas, ka man par iespēju aizstāvēt 
sevi tiesā nekas nebija jāmaksā – par 
darba strīdiem nav jāmaksā pat valsts 
nodeva. Es spēju tikt ar visu galā, jo 
man bija patiešām kompetents arod
biedrību jurista un klientu atbalsts. 
Par to es visiem esmu ļoti pateicīga – 
es nejutos viena.

Šobrīd Inese ir bez darba. 
– Es meklēju jaunu darbu. Bet jeb

kurā salonā, kur mani ir gatavi ņemt 
darbā, nosacījumi ir gauži līdzīgi tiem, 
kādi bija iepriekšējā darbavietā, no ku
ras biju spiesta aiziet. Tā es vairs negri
bu strādāt. Man patīk profesija, kuru 
esmu apguvusi. Es tajā pietiekami ilgi 
esmu strādājusi. Bet man ir svarīgas 
arī sociālās garantijas. Friziera darbs ir 
fiziski smags. Jau zinu, ko nozīmē sā
poša mugura, jau ir nācies operēt kāju 
vēnas, jācenšas saudzēt rokas, bet es 
ļoti cienu savu darbu.

Tagad varbūt mēģināšu apgūt kādu 
citu profesiju. Vēl viena iespēja, kuru 
arī neizslēdzu, ir darbs ārzemēs. Mana 
māsa strādā Vācijā. Es viņai apjautā
jos, kā tur klājas maniem kolēģiem. 
Friziere, kuru apmeklē mana māsa, 
mēnesī pelnot 1500 eiro, kuriem pa
pildus klāt nāk arī klientu atstātā “tējas 
nauda”. Darba devējs par viņu maksā 
visus nodokļus – viņa nemaz nevarot 
iedomāties, ka varētu būt citādi. 

Strādājot salonā, mani klienti mē
nesī salona kasē ienesa prāvu summu, 
kas rakstāma ar četriem cipariem. 
Protams, īpašniekam ir dažādi izde
vumi, bet no tās naudas, manuprāt, 
būtu sanācis gan normālai darba algai, 
gan nodokļu nomaksai. Galu galā es 
atnācu ar savu klientūru. Klients nāk 
uz salonu ne jau interjera dēļ, bet pie 
sava meistara l 

Jurista komentārs

Kaspars RĀCENĀJS  
LBAS konsultants 
darba tiesisko attiecību jautājumos

Biežākās problēmas, ar kurām joprojām 
saskaras darba ņēmēji, ir:

• darba algas neizmaksāšana;
• nelikumīga atlaišana;
• uzņēmuma reāla maksātnespēja.

Kā jārīkojas darbiniekam, lai nezaudē-
tu iespēju saņemt neizmaksāto algu?

Sākotnēji darbiniekam vienmēr jā
cenšas savu taisnību panākt savstarpējās 
sarunās ar darba devēju. Prasību vēlams 
noformulēt rakstveidā ar lūgumu darba 
devējam izmaksāt neizmaksāto algu. Šā 
dokumenta kopija ar darba devēja pa
rakstu par saņemšanu jāpatur sev. 

Lai darbinieks varētu pierādīt algas 
apmēru, nepieciešams darba līgums un 
darba samaksas aprēķini, to skaitā dar
ba algas lapiņas, kuras darba devējam 
ir jāizsniedz darbiniekam katru mēnesi. 
Tajos jānorāda ne tikai aprēķinātās nau
das summas, bet arī nostrādātās darba 
stundas un aprēķinātie nodokļi. Noteikti 
jāpārliecinās, vai Valsts sociālās apdro
šināšanas aģentūrai (VSAA) ir sniegta 
informācija par nodokļiem.

Mēģinot panākt savu taisnību sa
runu ceļā, darbiniekam jārēķinās ar to, 
ka viņa rīcībā ir noteikts laika limits. 
Noilgums darba samaksas piedziņai ir 
divi gadi. Piemēram, ja darba devējs nav 
izmaksājis algu par 2010. gada janvāri 
un februāri, darbinieks uz to var preten
dēt, ceļot prasību tiesā līdz 2011. gada 
31. decembrim. Ja prasība tiks celta 
2012. gada 1. februārī, būs zaudēta 
iespēja saņemt neizmaksāto algu par 
2010. gada janvāri. Ja prasība tiks  
iesniegta pēc 2012. gada 28. februāra, 
cerības saņemt neizmaksāto algu par mi
nētajiem diviem mēnešiem būs zudušas.  
Gadījumos, ja darba devējs nav izsnie
dzis darba samaksas aprēķinu, prasību 
var celt triju gadu laikā.

Kad pierādījumi ir savākti, darbinieki 
var sazināties ar LBAS konsultantiem, 
kuri tad palīdzēs sagatavot prasības pie
teikumu tiesai.

Gribu atgādināt, ka darbiniekiem ir 
iespēja vērsties arī Valsts darba inspek
cijā (VDI), kuras rīcībā ir efektīvs mehā
nisms, izdodot rīkojumus. Ja VDI, ierodo
ties pārbaudē uzņēmumā, konstatē, ka 
darba devējs darbiniekam nav izmaksājis 
noteiktu summu, inspektors izdod lēmu
mu, ka darba devējam šī summa ir jāsa
maksā. Ja darba devējs minēto lēmumu 
neapstrīd, tad VDI izdod rīkojumu, ar 
kuru kā izpilddokumentu darbinieks var 
iet pie tiesu izpildītāja. Tiesu izpildītājs uz 
šā rīkojuma pamata var uzlikt ķīlu darba 
devēja īpašumam vai bloķēt kontus un 
piedzīt naudu par labu darbiniekam.

Būtiska priekšrocība, darba samak
sas problēmu risinot sadarbībā ar VDI, ir 
tāda, ka parasti rezultātu var panākt āt
rāk, nekā sniedzot prasību tiesā. Vēlreiz 
uzsvēršu, ka tā var notikt tikai tajos ga
dījumos, ja darba devējs neapstrīd neiz
maksāto summu apmērus.

* * *
LBAS konsultanti darba tiesisko attie

cību jautājumos pārsvarā sniedz padomus 
cilvēkiem, kuri jau ir nonākuši problēmās. 

Daudzos gadījumos problēmas ne
būtu samilzušas, ja darba ņēmējs būtu 
bijis arodbiedrības biedrs. Arodbiedrības 
darba algas neizmaksāšanas gadījumus 
kontrolē savlaicīgi. Kolīdz rodas pirmās 
problēmas saistībā ar algu neizmak
sāšanu, darba ņēmēji par to informē 
arodbiedrību. Un tad arodbiedrība neka
vējoties sarunas vai cīņu par darbinieku 
tiesību aizstāvību pārņem savā ziņā. 

Arodbiedrībā var iestāties arī indivi
duāli, sazinoties ar nozares arodbiedrību. 
Informāciju par nozaru arodbiedrībām 
var iegūt LBAS interneta mājas lapā 
www.arodbiedribas.lv l

Ja es būtu bijusi 
arodbiedrībā un 
uzreiz zinātu, ko 
varu darīt, kad 
darba devējs rīkojas 
negodīgi, tad varbūt 
spētu savu problēmu 
atrisināt ātrāk un 
man nevajadzētu 
vērsties tiesā
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEIROPAS SAVIENĪBA

Ilma RUGĀJA

K ad sākas sāpes rokās un 
mugurā, to iemesls parasti 
ir vairāku faktoru kopums. 
Ir grūti nošķirt, kādu daļu 

no sāpēm rada nepareizi cilāti sma
gumi, kādu daļu – organisma dabiskā 
novecošanās un kādu – dzīves laikā 
saņemtā vibrācijas “deva”.

– Kurās nozarēs un kurās profe-
sijās strādājošajiem ir lielāks risks 
nonākt vibrācijas ietekmē?

– Vibrācija ir viens no bīstamā
kajiem riska faktoriem kokapstrādē, 
mežizstrādē, metālapstrādē, transpor
ta pārvadājumos, transportlīdzekļu 
remontā, būvniecībā, pārstrādājošajā 
rūpniecībā, piemēram, pārtikas ražoša
nā, un vēl citās nozarēs. Vibrācijas ris
kam pakļauti arī zobārsti, zobu tehniķi 
un fizioterapeiti, kas strādā ar dažādām 
iekārtām. 2009. un 2010. gadā tika 
veikts pētījums par darba apstākļiem 
un riskiem Latvijā. 29,9 % no respon
dentiem atbildēja, ka uzņēmumā, kurā 
viņi strādā, darbinieki ir pakļauti vib
rācijai, ko rada rokas instrumenti. Te 
ir runa par plaukstas un rokas augstas 
frekvences vibrāciju (līdz 1000 Hz jeb 
1000 svārstībām sekundē) – cilvēka 
rokas to pārvada no instrumenta, kura 
darbība saistīta ar sitieniem vai rotāciju. 

– Kas notiek, ja plaukstas un 
rokas, strādājot ar vibrējošiem ins-
trumentiem, uzkrājušas pārāk lielu 
vibrācijas “depozītu”?

– Nopietns brīdinājums ir tā sauk
tais balto pirkstu sindroms, kad sašau
rinās asinsvadi un pasliktinās asinsrite 
pirkstos. Šādas vazospastiskas lēkmes 
laikā, kas var ilgt no dažām minū
tēm līdz apmēram stundai, pirksti 
kļūst bāli un samazinās to jutīgums. 
Kad asinsrite atjaunojas, pirkstos jū
tamas nepatīkamas durstīgas sāpes. 

Vibrācijas slimībai attīstoties, sāk vei
doties kaulu un locītavu bojājumi, pa
rādās stīvums un sāpes, veidojas kaulu 
cistas un rodas izmaiņas elkoņu un 
plecu locītavās. Tādas problēmas ne
reti piemeklē cilvēkus, kas strādā, pie
mēram, celtniecībā ar atskaldāmajiem 
āmuriem. Nākamais vibrācijas slimī
bas “solis” ir nervu sistēmas darbības 
traucējumi – plaukstu un roku nejutī
gums. Pēc tam parasti seko izmaiņas 
muskuļos un parādās citi organisma 
traucējumi, tostarp galvassāpes, kā arī 
sāpes ķermeņa plecu un kakla daļā.

– Kuri instrumenti rada vislielā-
ko plaukstas un rokas vibrāciju?

– Perforatori, vibroblietes, pnei
matiskie skrūvgrieži, kā arī pneimatis
kie naglotāji un skavotāji. 

– Vai tas tiesa, ka, braucot par 
bedrainiem ceļiem, šoferiem jāuz-
traucas ne tikai par mašīnu, bet arī 
par savu veselību?

– Jā! Par to īpaši jādomā gan sa
biedriskā transporta, gan kravas auto 
vadītājiem, ekspeditoriem, celtņu, 
elektrokāru, traktoru un buldozeru 
vadītājiem. Ceļa grambas, bedres un 
bedrītes būtiski palielina transportlī
dzekļa vibrāciju. Šajā gadījumā runa ir 
par visa ķermeņa vibrāciju, kuras bie
žākās sekas ir mugurkaula bojājumi ar 
deģeneratīvām izmaiņām. Jāpiebilst, 

ka vibrācijas radītās veselības pro
blēmas ir grūti atšķirt no citu fakto
ru izraisītiem traucējumiem. Ikdienā 
ietekmi atstāj arī smagumu celšana 
un nepareiza sēdēšana. Jāpatur prātā, 
ka ķermeņa vibrācija var būt viens no 
iemesliem, kas izraisa sāpes vēderā, 
gremošanas traucējumus, urīnceļu 
saslimšanas, prostatītu, līdzsvara un 
redzes traucējumus, kā arī galvassāpes 
un bezmiegu.

– Kad šie traucējumi var parādī-
ties?

– Katram cilvēkam ir atšķirīgs iztu
rības “limits”. Vienam nopietnas pro
blēmas var rasties pēc trim gadiem, 
citam varbūt tikai pēc 15 gadiem. 

– Vai cilvēka organisms pama-
zām un ar laiku var pierast pie vib-
rācijas, iegūstot tādu kā imunitāti?

– Pie vibrācijas, tāpat kā pie trok
šņa, mūsu organisms nevar pierast. 
Tie ir faktori, kas lēnām dragā cilvēka 
veselību. 

– Vibrācija mēdz būt ļoti atšķirī-
ga. Gadās, ka ļoti zemas frekvences 
vibrāciju, kad svārstības ir retākas 
par reizi sekundē, mēs pat neuztve-
ram kā vibrāciju, piemēram, kuģa 
šūpošanos. 

– Arī mašīnas “šūpošanos” uz ceļa 
mēs it kā neuztveram kā vibrāciju, 
vien zinām, ka tāda braukšana cilvē
kam var izraisīt sliktu dūšu un vemša
nu. Tas tāpēc, ka ļoti zemas frekvences 
vibrācija iedarbojas uz vidusauss labi
rintu un izraisa centrālās nervu sistē
mas traucējumus. Zemas frekvences 
vibrācija (līdz 20 Hz jeb 20 svārstībām 
sekundē), kas raksturīga pasažieru un 
kravas transportam, traktoriem un 
citai lauksaimniecības tehnikai, kā arī 
celtniecībā izmantotajām mašīnām, 
var kļūt par cēloni, piemēram, brukai 
vai mugurkaula starpskriemeļu disku 
plīsumiem l

SIA “R Grupa” ir viens no Latvijas 
vadošajiem mežu apsaimniekošanas 
uzņēmumiem, kas spējis attīstīties arī 
šajos ekonomiski sarežģītajos laikos, 
paplašinot savu darbību, pieņemot 
jaunus darbiniekus un atrodot arī sadar
bības iespējas ar ārzemju partneriem. 
Lielākā daļa uzņēmuma speciālistu strā
dā Latvijas mežos, šobrīd Zemgalē un 
Kurzemē, kā arī Eiropas Savienības (ES) 
valstīs. Lielākā daļa uzņēmumā strādā
jošo ir jaudīgo forvarderu un hārvesteru 
operatori. Hārvesteru operatori zāģē 
mežu, bet forvarderu operatori nozāģē
tos kokus nogādā krautuvē. Uzņēmums 
veic arī kokmateriālu pārvadājumus.

– Protams, darba apstākļi mežā ir 
smagi. Mežizstrādes tehnikai ir daudz 
kustīgu mezglu un elementu, līdz ar to 
pilnībā noslāpēt mašīnu radīto vibrāciju 
un to ietekmi uz cilvēka organismu nav 
iespējams, – stāsta SIA “R Grupa” darba 
aizsardzības vecākā speciāliste Natālija 
ORBIDĀNE. – Vibrācijai kā vienam no 
darba vides riska faktoriem pievēršam 
ļoti lielu uzmanību. Jo mašīnas jaunākas 
un modernākas, jo mazāku vibrāciju tās 
rada, taču uzņēmums tehnikas parku 
var atjaunot pakāpeniski. Veicot vibrāci
jas laboratorisko mērīšanu, mēs vairāk 
uzmanības pievērsām tieši vecākajām 
darba mašīnām, apzinoties, ka tās rada 
lielāku risku. Līdzšinējie mērījumi aplie
cina, ka uzņēmums ekspluatē tehniku, 
kura nepārsniedz pieļaujamo vibrācijas 
līmeni. Taču labi zinām, ka viens precīzi 
nenoregulēts mašīnas mezgls var būtis
ki ietekmēt citu mezglu darbu, radot to 
bojājumus un palielinot visas mašīnas 
vibrāciju. Tāpēc arī pastāvīgi sekojam, 
lai savlaicīgi veiktu mašīnu un mehānis
mu apkopi un remontu. Mēs labi apzinā
mies, ka darbs, kas ir saistīts ar vibrāciju 
un vēl citiem riska faktoriem, var kaitēt 
cilvēka veselībai, tāpēc cenšamies tos 
mazināt, cik vien ir iespējams. Visiem 
darbiniekiem, kas ikdienas darbā sa
skaras ar vibrāciju, tiek veiktas obligātās 
veselības pārbaudes, kā to paredz nor
matīvie akti. Ņemam vērā arī darbinieku 

veselības stāvokli. Sāpes mugurā vai 
rokās rodas ne tikai no vibrācijas, taču 
vibrācija ir viens no nopietnākajiem dar
ba vides riskiem, kura radītais kaitējums 
neparādās uzreiz, bet izpaužas pēc īsā
ka vai ilgāka laika.

Mežu darbos obligāti jālieto arī in
dividuālie darba aizsardzības līdzekļi. 
Hārvesteru un forvarderu vadītājiem, at
rodoties kabīnē, ķivere nav nepiecieša
ma, bet, tiklīdz cilvēks izkāpj no kabīnes, 
obligāti jāuzliek gan ķivere, gan jāuz
velk veste. Kājās jābūt darba apaviem. 
Motorzāģu vadītājiem jāstrādā pilnā 
ekipējumā – kājās speciālas bikses ar 
pretiezāģēšanas aizsardzību, galvā – 
ķivere ar austiņām un sejas aizsargu, 
rokās – īpaši pretvibrācijas cimdi, mu
gurā jābūt spilgtas krāsas apģērbam, lai 
cilvēks būtu pamanāms jau pa gabalu. 
Kājās jāvelk zābaki ar pretiezāģēšanas 
aizsardzību, necaurduramu zoli un aiz
sargkapi. Strādājot ar rokas motorzāģi, 
cilvēks nevar izvairīties no instrumenta 
radītās roku un plaukstu vibrācijas, tā
pēc ļoti uzmanīgi sekojam darba laikam, 
lai ar motorzāģi cilvēks maiņā strādātu 
ne vairāk kā četras stundas. Līdztekus 
tam sekojam arī motorzāģa tehniskajam 
stāvoklim. Pirms iepirkt darba tehniku, 
mēs, piemēram, konsultējamies arī ar 
brigādes meistaru, ņemot vērā viņa 
vērtējumu par tā vai cita instrumenta 
priekšrocībām vai trūkumiem. 

Salīdzinot darba drošības prasības, 
kas jāievēro mežizstrādes darbos Latvijā 
un ES, N. Orbidāne atzīst, ka Latvijā tās 
ir pat nedaudz stingrākas:

– Es zinu, ka mūsu darbinieki tās  
ievēro. Par stingro uzraudzību paldies jā
saka arī “Latvijas Valsts mežiem” (LVM), 
kuru inspektori pārbaudes veic regulāri 
un visai bieži, turklāt par tām iepriekš 
nebrīdinot. Atbilstoši savstarpējam lī
gumam ar LVM, mums darbs jāpaveic 
ne tikai kvalitatīvi, bet arī droši. Ja viss ir 
kārtībā, ziņa par pārbaudi līdz uzņēmu
ma administrācijai var arī neatnākt. Bet, 
ja tiktu konstatēti kādi pārkāpumi, mēs 
par to uzzinātu noteikti l 

Vibrācija ir viens no tiem darba vides riska faktoriem, kuru modernās tehnolo-
ģijas pamazām stumj nost no galveno risku “goda pjedestāla”, taču daudzās 
profesijās tā ir problēma, kuru vismaz pārskatāmā nākotnē diez vai izdosies 
izskaust.  Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības insti-
tūta Higiēnas un arodslimību laboratorijas darba higiēnas speciāliste Svetlana 
LAKIŠA uzsver, ka vibrācija ar cilvēku rīkojas gluži tāpat kā troksnis – tā uzkrā-
jas. Un vibrācijas “depozīts” cilvēka organismam ļoti dara pāri.

Katram vibrācijas veidam ir noteiktas 
robežvērtības un ekspozīcijas darbības 
vērtības. Ja darba vietā pastāv vibrācijas 
risks, darba devējam ir jāveic atbilstoši 
vibrācijas mērījumi un par tiem jāinfor
mē darbinieki, pēc iespējas novēršot vai 
samazinot vibrāciju tās rašanās vietā, 
piemēram, izvēloties citas darba meto
des, ja to atļauj tehnoloģiskais process.

l  l  l

Ēkās ražošanas iekārtu radīto vibrāciju ir 
iespējams samazināt, iekārtu pamatnes 
laukumu izolējot no pārējās ēkas daļas. 
Lai pasargātu apkalpojošo personālu, 
var ieklāt vibrāciju slāpējošas grīdas.

l  l  l

Apkalpojošajam personālam vajadzētu 
atrasties pēc iespējas tālāk no vibrāciju 
radošajām iekārtām. Tādos gadījumos 
viens no optimālākajiem risinājumiem 
ir vibrējošās tehnikas apkalpošana ar 
tālvadības pulti. 

l  l  l

Vibrāciju var mazināt ar piemērotu dar
ba aprīkojumu, izvēloties instrumentus 
ar ergonomisku konstrukciju.

l  l  l

Darbinieki ir jāapmāca, kā pareizi un 
droši lietot darba aprīkojumu, lai mazi
nātu vibrācijas iedarbību.

Ja darbinieks ir pakļauts vibrācijai, jā
seko vibrācijas iedarbības ilgumam 
un intensitātei. Nodarbināto nedrīkst 
pakļaut tādai vibrācijai, kura pārsniedz 
ekspozīciju robežvērtības. Ja tomēr šīs 
robežvērtības tiek pārsniegtas, neka
vējoties jāveic pasākumi, lai vibrāciju 
samazinātu vismaz līdz robežlīmenim. 
Ir jānosaka un jāanalizē iemesli, kāpēc 
vibrācija pārsniegusi maksimāli pieļau
jamo līmeni. Šādos gadījumos būtiski 
ir veikt efektīvākus darba aizsardzības 
pasākumus. 

l  l  l

Svarīgi ir izvēlēties efektīvus aizsarglī
dzekļus! Plaukstas un rokas vibrāciju 
var novērst, lietojot aizsargcimdus, kuru 
iekšpusē satveršanas zonā atrodas vib
rāciju slāpējošs putu materiāla starp
slānis. Ir pieejami arī tādi pretvibrācijas 
aizsargcimdi, kuru iekšpusē atrodas 
ar gaisu pildīti amortizējoši spilventiņi. 
Taču tos nevar uzskatīt par efektīviem 
aizsarglīdzekļiem, jo šie cimdi pārāk 
apgrūtina darbu ar iekārtām, kas jātur 
un jāvada ar roku. Turklāt laboratoriskie 
mērījumi atklāj, ka šāda veida cimdi ne 
tikai nenodrošina vērā ņemamu vibrā
cijas pazeminājumu, bet var to pat pa
stiprināt.

Darba devējam ir jāinformē darbinieki 
par vibrācijas risku! 

Labā prakse

Nekrājiet  
vibrācijas “depozītu”!

Pie vibrācijas, tāpat 
kā pie trokšņa, mūsu 
organisms nevar 
pierast. Tie ir faktori, 
kas lēnām dragā 
cilvēka veselību 
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