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Tā noticis pirmo reizi, kad Rīgā septiņas skolas
palikušas bez 10. klasēm, jo skolēnu trūkuma dēļ tās
nebija iespējams nokomplektēt. Un līdzīga situācija
iespējama arī nākamajos gados. Vispirms tas rada
problēmas skolotājiem, jo, samazinoties slodzei,
samazinās jau tā neapskaužamais atalgojums. Bet
tā ir arī problēma izglītības sistēmai kopumā, liekot
daudz vairāk domāt par augsti kvalificētu skolotāju
motivāciju un piesaisti skolai.
Skolās sāk trūkt fizikas, ķīmijas un matemātikas
skolotāju, bet augstskolas jaunus gatavot nestei
dzas, jo neredzot tam jēgu – pat ja jaunieši izstudēs
un saņems skolotāja kvalifikāciju, uz skolu viņi tik
un tā neies. Padomājiet, kā fizikas skolotājs var no
pelnīt iztikai lauku pamatskolā, kurā ir viens klašu
komplekts un šī priekšmeta stundas 8. un 9. klasei
ir divas reizes nedēļā? Kopā četras stundas. Lai sko
lotājs nopelnītu 255 latus “uz papīra”, nedēļā jāno
vada 21 mācību stunda... Tāda situācija neveicina
arī jaunu pedagogu ienākšanu skolās. Pagājušajā
mācību gadā skolās strādāja tikai 16,6 % skolotāju
vecumā līdz 35 gadiem. Savukārt 37 % skolotāju bija
vecāki par 50 gadiem.
Ja atalgojums par darba likmi ir zems, tad gri
bot negribot skolotāji meklē iespēju strādāt vairāk.
Statistika liecina, ka pagājušajā mācību gadā ar
vienas likmes noslodzi strādājuši apmēram 14,2 %
skolotāju, dienā novadot vidēji piecas mācību stun
das. 30,3 % skolotāju strādājuši ar slodzi līdz pusot
rai likmei, bet 42 % skolotāju uzņēmušies slodzi virs
pusotras likmes. Un ir skolotāji, kas strādā pat vairāk
nekā divas likmes. Tā ir pārslodze, kas draud ar iz
degšanu. Prātā palikuši kādas skolotājas publiski
paustais viedoklis: “Mani novērtē skolēni un pašval
dība, bet ne valsts.”
Skolotājiem, tāpat kā absolūtajam vairākumam
sabiedrības, šobrīd trūkst drošības sajūtas. Līdz
gada beigām skolotājiem ir nodrošināta alga tādā
apmērā, kāds nu tas ir. Bet nekas nav zināms par
nākamā gada budžetu. Un nav iespējams uzaudzēt
tik biezu ādu, lai tā spētu pasargāt no plānotās kon
solidācijas stresa.
Daudz diskutēts par skolu finansēšanas mode
li “Nauda seko skolēnam”. Manuprāt, šis modelis
Latvijas demogrāfiskajā situācijā, kad bērnu skaits
turpina samazināties, nav ilgtspējīgs un apdraud iz
glītības kvalitāti. Tas būtu jāmaina, lai skolas uz bēr
niem neraudzītos kā uz komercobjektiem.
Noteikti jāpatur prātā, ka ar mazo skolu uzturēša
nu pie dzīvības būs par maz, lai ģimenes turētos pie
Latvijas laukiem. Pat ja netālu no mājām būs skola,
bet vecākiem tuvākajā apkaimē nebūs iespēju atrast
darbu, viņi brauks uz pilsētām un līdzi aiz rokas aiz
vedīs arī bērnus.
Un gribu uzsvērt – lai kādas izmaiņas izglītības
sistēmā tiktu plānotas, pirms lēmumu pieņemšanas
skolotāji vēlas piedalīties to apspriešanā, jo mēs jū
tamies atbildīgi par jomu, kurā strādājam, un mums
ir savs viedoklis l
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības priekšsēdētāja

Pumpuru vidusskolas kolektīvs – vēstures skolotājs Mārtiņš Āboliņš, sociālā pedagoģe Līga Bērziņa,
skolas direktore Irēna Kausiniece, angļu valodas skolotāja Ramona Ukrina un direktores vietnieks mācību darbā Edvīns Rāfelds.

Skolas ikdiena saliedē
P
Ilma RUGĀJA

umpuru vidusskola ir
viena no tām mācību
iestādēm, kuru audzēkņi
atceras arī tad, kad sko
las laiks jau sen aiz muguras. Skolas
direktore Irēna KAUSINIECE
rāda rudenīgi saulainu fotogrāfiju,
kurā redzams pulciņš smaidošu cil
vēku sirmām galvām.
– Šo fotogrāfiju atnesa Edīte
Pole, kura mūsu skolu absolvē
ja pirms 50 gadiem. Bet Edītes
mazmeita pie mums tagad mācās
10. klasē. Tā mēs turpināmies, –
saka Irēna, kas Pumpuros nostrādā
jusi jau vairāk nekā 40 gadus – vis
pirms par sākumskolas skolotāju,
tad par mācību daļas vadītāju, bet
nu jau 20 gadus viņa te ir direktore.
Irēna priecājas, ka veiksmīgi pa
beigta 1934. gadā atklātās Pumpuru
vidusskolas vēsturiskās ēkas reno
vācija. Kad ierunājos par to, ka tik
daudz velosipēdu, cik to ir novietnē
blakus skolai, līdz šim nav nācies
redzēt ne pie vienas citas mācību
iestādes, direktore paskaidro:
– Ļoti daudzi mūsu skolēni šurp
brauc ar velosipēdiem. Malači, mēs

tikai atbalstām veselīgu dzīvesvei
du. Kad plānojām skolas renovāci
ju, tika izprojektēta arī plašā velo
sipēdu novietne. Pirms tam bērni
savus riteņus lika zem klajas debess.
Tagad novietnē ir gan ērtāk, gan
drošāk. Tur izvietotas arī novēroša
nas kameras – viss pieskatīts.
Pumpuru vi
dusskolā mācās
505 skolēni. Un
klāt vēl jāpieskai
ta tie 32 pirm
skolnieki, kuru
čalas, ja labi
ieklausās, dzir
damas arī direk
tores kabinetā –
bērnu nodarbību
telpa ir turpat aiz
sienas.
– Bērnudār
zā trūka vietas
piecus un sešus
gadus
veciem
bērniem, kurus
obligāti jāsāk gatavot mācībām sko
lā, tāpēc mēs meklējām iespēju šādu
grupu izveidot pie sevis. Dienas re
žīms viņiem ir tieši tāds pats kā dār
ziņa bērniem. Lielākā daļa no šiem

bērniem pēc tam kļūst par mūsu
skolēniem. Un viņi jūtas Pumpuru
skolai piederīgi jau pirms sava pir
mā zvana, – piebilst direktore.
– Vispār jau mēs esam parasta
skola, bet strādājam kā liela ģimene.
Lai man nebūtu jārunā vienai, uz šo
sarunu pieaicināju vēl citus skolo
tājus. Katram
noteikti būs savs
sakāmais, – pie
bilst Irēna, un
ik pa brīdim
direktores ka
binetā mums
pievienojas vēl
kāds no skolas
pedagogiem –
vēstures
sko
lotājs Mārtiņš
ĀBOLIŅŠ, kas
sešus gadus va
dījis skolas arod
org anizāciju,
direktores viet
nieks mācību
darbā Edvīns RĀFELDS, angļu va
lodas skolotāja Ramona UKRINA,
kas tagad vada skolas arodorgani
zāciju, un viņas vietniece, sociālā
pedagoģe Līga BĒRZIŅA.

Valsts prasa,
lai skolotājiem būtu
ļoti laba izglītība.
Mēs piekrītam.
Bet nākamais,
kas jāizdara
valstij – šie labi
izglītotie skolotāji
atbilstoši jānovērtē.

Pumpuru vidusskolas skolotāji
cenšas izcelt katra audzēkņa īpašos
talantus – vieniem tās ir mācības,
citiem mākslinieciskie talanti, vēl
citiem – sports. Direktore ļoti prie
cājas, ka šogad skolas meitenēm
basketbola nodarbības vadīs bijusī
Latvijas sieviešu basketbola izlases
spēlētāja Ieva Tāre, kura Pumpuru
vidusskolu absolvējusi 1992. gadā.
Skolā iedibināta tradīcija, ka
6. klasē, kad sākas Latvijas vēstures
mācība, bērni stāsta arī par savas
ģimenes vēsturi, kura sasaucas ar
skolas vēsturi. Lai sagatavotos šīm
stundām, bērni mājās izjautā savus
vecākus un vecvecākus, kas savu
laik Pumpuros mācījušies, meklē
rokā viņu liecības, dienasgrāmatas,
burtnīcas un bildes.
Šogad Pumpuru vidusskolai
nāksies izturēt pārbaudījumu – re
novācijas 2. kārtu, kuras gaitā tiks
atjaunots 1973. gadā celtais korpuss.
– Tie būs septiņi mēneši, kas
būs jāpārdzīvo, jo darbus nevar at
likt. Pirmo septiņu klašu audzēkņi
no novembra mācīsies Jaundubultu
vidusskolas telpās, – piebilst direk
tore.
Turpinājumu lasiet 6. lpp. ä
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Aktualitātes
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Darba attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska piemērošana
nozarēs un uzņēmumos” aktualitātes
Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā,
Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens
var bez maksas saņemt konsultācijas par dar
ba tiesiskajām attiecībām un darba aizsar
dzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības
pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās
attiecības.
No 22. līdz 23. oktobrim LBAS piedalīsies izstā
dē “Vide un enerģija”, bet no 11. līdz 13. no
vembrim – izstādē “Darbs un karjeras iespē
jas”. Abas izstādes notiks starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā.
l l l

Oktobrī Rīgā un Daugavpilī LBAS organizē licen
cētus apmācības kursus “Darba aizsardzība
un drošība”. Šie kursi paredzēti darbinieku pār
stāvju, uzticības personu, darba devēju atbildīgo
personu un darba aizsardzības koordinatoru zi
nāšanu pilnveidei.
l l l

Oktobrī tiks pabeigta moduļu izstrāde profesio
nālās izglītības iestāžu pasniedzēju profesio
nālās pilnveides apmācībai darba aizsardzībā
šādās nozarēs:
• lauksaimniecība;
• arhitektūra un būvniecība;
• poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas;
• tekstilražošanas tehnoloģijas;
• enerģētika.
Apmācības moduļus izstrādā Valsts izglītības sa
tura centrs.
l l l

l l l

Lai uzņēmumos veiksmīgi tiktu īstenota strādā
jošajiem draudzīga darba tiesību politika, ok
tobrī un novembrī notiks apmācības par sociālā
dialoga risināšanu darba tiesību jautājumos.
Apmācībās tiks iesaistīti nozaru un uzņēmumu
darbinieku un darba devēju pārstāvji.
l l l

Lai arodbiedrības un uzņēmumu arodorganizā
cijas spētu sekmīgi novērst darba aizsardzības
pārkāpumus un aizstāvēt strādājošo intereses,
oktobrī un novembrī notiks semināri arodbiedrī
bu nozaru vadītājiem un darbiniekiem par arod
biedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā.
1. un 2. novembrī Rīgā notiks starptautisks fo
rums par Eiropas Savienības labo praksi un
inovācijām darba tiesību jomā.
l l l

l l l

Novembrī tiks izdoti metodiskie materiāli
“Eiropas Savienības tiesas prakse darba tie
sībās”, kuru satura izstrādi veic juriste Kristīne
Dupate.
LBAS turpina pilnveidot elektronizēto datu
bāzi par koplīgumiem un ģenerālvienošanos
nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgu
mu un ģenerālvienošanos reģistru, kas plašākai
auditorijai palielinās izpratni par darba koplīgu
mu saturu uzņēmumos un radīs lielākas iespējas
pārņemt labo praksi.
l l l

LBAS juristi un darba tiesisko attiecību eks
perti regulāri piedalās LTV 1 raidījuma “Viss
notiek” sižetos, piemēram, akcentējot ar ap
lokšņu algām saistītās problēmas un skaidrojot
“Ilgtspējas indeksa” nozīmi sakārtotas darba
vides nodrošināšanā un Latvijas ekonomikas at
tīstībā. Lai diskusijas par darba tiesībām un dar
ba drošību vairāk būtu pieejamas arī cilvēkiem
ar dažādu invaliditāti, LBAS sākusi sadarbību ar
LTV 1 raidījuma “Kopā” producentiem. Projekta
ietvaros turpmāk ik mēnesi viens no raidījumiem
tiks veltīts tematikai, kas darba tirgū un darba at
tiecībās īpaši aktuāla invalīdiem.
l l l

Katru mēnesi LBAS eksperti uz jautājumiem par
darba attiecībām sniedz atbildes tiešajā ēterā
Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā”, kā arī
piedalās reģionālo radio pārraidēs.
l l l

Papildu informācija: projekta vadītāja Inga Svirska,
tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv

Kaspars RĀCENĀJS
jurists, LBAS konsultants darba tiesisko
attiecību jautājumos

Ar

abu roku pirkstiem
būs daudz par
maz, lai uzskaitītu
visus gadījumus,
kad darba devēji savus darbinie
kus to vai citu iemeslu dēļ atstājuši
bez algas un iztikas līdzekļiem. Un
daudzi apkrāptie, nespējot pašu
spēkiem rast šādā situācijā risināju
mu, konsultējas ar LBAS juristiem.
Izmisušo cilvēku bēdu stāsti par to,
ka darbs padarīts, bet atalgojums
nav saņemts, pārsvarā beidzas ar
vienu un to pašu jautājumu: “Ko
tagad darīt?”
Ja darba devējs rīkojies, pārkāp
jot likuma normas, un nav izdevies
savstarpēji vienoties par darbinie
kam labvēlīgu un pieņemamu ri
sinājumu, tad arodbiedrību jurists
var nākt talkā ar padomu, lai rakstī
tu pieteikumu tiesai. Noskaņojoties
tiesas darbiem, gan jāapbruņojas
ar pacietību, jo tiesas ceļš visbiežāk
nav ne viegls, ne ātrs, turklāt noti
kumu gaitā var atklāties neparedzē
tas grūtības – arī tādas, kas “noslē
pušās” likumu pantos.
Jāatzīst, ka ne vienmēr darbi
nieki, tiesā panākot taisnīgu un
sev labvēlīgu spriedumu, var teikt,
ka viņi patiešām ir izcīnījuši uz
varu, jo tiesas spriedums vēl nav
garantija, ka būs iespējams saņemt
neizmaksāto atalgojumu. Ja darba
devējs nepilda tiesas spriedumu,
seko tiesas izpildraksts, un pie dar
ba jāķeras tiesu izpildītājam, mēģi
not no darba devēja piedzīt to, kas
pienākas darbiniekam. Taču ne
vienmēr tas ir iespējams, turklāt li
kumā nav noteikts, kādā laika pos
mā tiesu izpildītājam jāveic noteik
tas darbības. Līdz ar to process var
ievilkties. Ja tiesu izpildītājs kon
statē, ka uzņēmuma konts ir tukšs,
Zemesgrāmatā nekādi īpašumi nav
ierakstīti un pat mašīna CSDD re
ģistrā neparādās, tad atliek tikai
noplātīt rokas – nav itin nekā, uz ko
vērst līdzekļu piedziņu! Tad vienīgā
cerība darbiniekiem ir vērsties pie
Maksātnespējas administrācijas,
kas var izmaksāt tiesas nospriesto
atlīdzību no darbinieku prasījumu
garantiju fonda. Bet tas ir iespējams
tikai tad, ja uzņēmums ir atzīts par
maksātnespējīgu.

Durvis ciet, darba nav
2009. gada 21. jūlijā SIA “Jumaks”
veikala īpašnieks pārdevējām pēk
šņi paziņoja, ka veikals tiek slēgts,
un lika viņām atstāt telpas. Par to,
kas noticis un kā darbiniecēm nu
rīkoties, darba devējs nekādus pa
skaidrojumus nesniedza. Sievietes
bija neziņā, kad un vai vispār varēs
turpināt darbu. Darba uzteikumu
viņas nebija saņēmušas un no darba
nebija atbrīvotas likumā paredzēta
jā kārtībā, turklāt viņām nebija arī
izmaksāta alga par pēdējiem di
viem nostrādātajiem mēnešiem –
2009. gada jūniju un jūliju.
19. augustā vairākas darbinie
ces uzrakstīja un nosūtīja darba
devējam uzteikumu, pamatojoties
uz Darba likuma 100. panta piekto
daļu, lūdzot viņas nekavējoties ar
šo pašu datumu atbrīvot no darba.
Minētajā likuma pantā paredzēts,

ka darbiniekam ir tiesības rakstvei
dā uzteikt darba līgumu, neievēro
jot noteikto uzteikuma termiņu, ja
viņam ir svarīgs iemesls. Par šādu
iemeslu atzīstams katrs tāds apstāk
lis, kas, pamatojoties uz tikumības
un taisnprātības apsvērumiem,
neļauj turpināt darba tiesiskās at
tiecības. Taču ierakstītā vēstule ad
resātu nesasniedza un atgriezās pie
sūtītājām.
Nesakārtoto dokumentu dēļ
darbiniecēm nebija iespēju vērsties
Nodarbinātības valsts aģentūrā un
reģistrēt bezdarbnieka statusu, lai
vismaz pretendētu uz bezdarbnieka
pabalstu. Turklāt darba devējs arī
Valsts ieņēmumu dienestam (VID)
nebija iesniedzis informāciju, ka
darba attiecības vairs nepastāv, līdz

400 latu apmērā. Maksātnespējas
depozīts ir paredzēts, lai segtu ad
ministratīvās izmaksas – lai uztu
rētu to aparātu, kas organizē uz
ņēmuma maksātnespējas procesu.
Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā
darbinieka mantisko stāvokli, tie
sa var viņu atbrīvot no valsts no
devas. Bet likumā nav paredzēta
iespēja, ka prasības iesniedzēju
varētu atbrīvot no maksātnespējas
depozīta. Un te nu parādās situā
cijas absurds – ja darbiniekam nav
izmaksāta alga par diviem trim
mēnešiem un neizmaksātā summa
ir, piemēram, 400 līdz 600 latu, tad,
lai iesniegtu maksātnespējas pie
teikumu, viņam kopā jāsamaksā
650 latu. Ņemot vērā to, ka lielākā
daļa no uzņēmumiem, par kuriem

Darbiniekam nav
nekādas jēgas
iesniegt uzņēmuma
maksātnespējas
pieteikumu, ja viņa
prasījums ir mazāks
par 650 latiem. Tas
ir pilnīgs absurds.
skaits. Cilvēki vienkārši nespēj sa
maksāt tādu naudu. Un tāpēc vēl
aizvien netraucēti var darboties arī
tādi uzņēmēji, kuri saviem darbi
niekiem algas nemaksā.

Likumu nepilnības
ir jānovērš
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ar to formāli viņas vēl aizvien skaitī
jās SIA “Jumaks” darbinieces.
Tad “Jumaks” darbinieces devās
uz Valsts darba inspekciju (VDI),
lai saņemtu atzinumu par darba tie
sisko attiecību izbeigšanu, kas bija
nepieciešams, lai tiktu mainīta in
formācija VID datu bāzē, norādot,
ka darba tiesiskās attiecības vairs
nepastāv.
Tad sekoja tiesa, kas lēma, ka
no bijušā darba devēja darbiniecēm
par labu jāpiedzen gan darba alga,
gan kompensācija par neizmantoto
atvaļinājumu. Taču laiks gāja, bet
nekas nenotika. Kad lieta nonāca
tiesu izpildītāja rokās, drīz vien at
klājās, ka piedziņa nav iespējama.
Tad atlika pēdējais solis – ie
sniegt tiesā uzņēmuma maksāt
nespējas pieteikumu, lai panāktu
iespēju tiesas piespriesto darba algu
un kompensāciju par neizmantoto
atvaļinājumu saņemt no darbinieku
prasījumu garantiju fonda.

Maksātnespējas likuma
“zemūdens akmeņi”

Un te nu sākās lielākā problēma –
darbiniekam, kurš ir bez iztikas
līdzekļiem, iesniedzot maksātnes
pējas pieteikumu tiesā, ir jāmak
sā valsts nodeva 250 latu apmērā
un jāiemaksā arī maksātnespējas
depozīts divu minimālo algu jeb

tiek iesniegti maksātnespējas pietei
kumi, ir tā sauktie tukšie uzņēmu
mi un darbinieki no tiem, vistica
māk, neko saņemt nevarēs, lielākajā
daļā šo maksātnespējas procesu
darbinieku prasījumi tiek segti ne
vis no uzņēmuma mantas, bet no
darbinieku prasījumu garantiju
fonda līdzekļiem. Un šajos gadīju
mos darbiniekam netiek atmaksāta
ne ar maksātnespējas pieteikuma
iesniegšanu saistītā valsts nodeva,
ne arī maksātnespējas depozīts. Tas
nozīmē, ka darbiniekam vispār nav
nekādas jēgas iesniegt uzņēmuma
maksātnespējas pieteikumu, ja viņa
prasījums ir mazāks par 650 latiem.
Un tas ir pilnīgs absurds. Lai to no
vērstu, mēs situācijā, kad rajona tie
sa darbiniekiem lika maksāt valsts
nodevu, to apstrīdējām, palīdzot
sagatavot blakussūdzību apgabal
tiesai, lūdzot apgabaltiesu rakstīt
pieteikumu Satversmes tiesai, lai
varētu saņemt skaidrojumu, vai šī
norma atbilst Satversmei.
Starp citu, kad pagājušā
gada nogalē stājās spēkā jaunais
Maksātnespējas likums, kurā tika
noteikta prasība gan par valsts
nodevu 250 latu apmērā, gan par
maksātnespējas depozīta iemaksu
400 latu apmērā, krasi samazinājās
maksātnespējas pieteikumu skaits.
Bet ne jau tāpēc, ka būtu samazi
nājies maksātnespējīgo uzņēmumu

LBAS šī gada februārī par izveidoju
šos situāciju informēja arī Saeimas
Juridisko komisiju, iesniedzot vai
rākus priekšlikumus grozījumiem
likumos. Runa ir par Civilprocesa
likumu, kurā būtu nepieciešams
noteikt, ka darbinieki atbrīvojami
no maksātnespējas depozīta iemak
sas. Ja pieteikums tiktu apmieri
nāts, depozītu pēc tam varētu segt
no darbinieku prasījumu garantiju
fonda.
Domāju, ka SIA “Jumaks” dar
biniecēm pirms vairāk nekā diviem
gadiem, no rīta stāvot pie aizslēgta
jām durvīm, pat sapņos nerādījās,
ka sekos tik garas un sarežģītas ju
ridiskās peripetijas. Formāli viņas
savu taisnību ir panākušas – tiesa ir
nospriedusi, ka darba devējam alga
un kompensācija par neizmantoto
atvaļinājumu viņām ir jāizmaksā.
Taču faktiski situāciju nevar uz
skatīt par uzvarētu vai atrisinātu, jo
nevienu santīmu no viņām pienā
košās naudas “Jumaks” darbinieces
tā arī nav saņēmušas.
Taču tas nekādā gadījumā nav
uzskatāms par zemē nomestu lai
ku un darbu, jo šis neveiksmīga
uzņēmēja provocētais gadījums
ļāva ieraudzīt vairākas nepilnības
un problēmas likumos, kas dar
biniekam atņem jebkādu tiesisko
paļāvību un tiesības uz brīvi pie
ejamu tiesu. Formāli likums ir,
taču tajā paredzēto aizsardzību nav
iespējams izmantot. Jāpiebilst, ka
likteņa varā pamestās darbinieces
LBAS pēc juridiskās palīdzības
vērsās tāpēc, ka viņām nebija lī
dzekļu, lai izmantotu maksas juri
diskos pakalpojumus. Un nu arod
biedrību juristiem ir profesionāls
izaicinājums novest šo lietu līdz
galam. Tās gaitā ir atklājušies trū
kumi likumos, kas var skart arī ci
tus darbiniekus. Un, ja reiz šie trū
kumi ir uzrādīti, likumdevējiem
tie ir jānovērš. Ar to gribu teikt, ka
šajā lietā punkts nav pielikts.
Iespējams, ka drīzumā nāksies
vērsties Satversmes tiesā ar nākamo
iesniegumu. Pat tad, ja tiks nolemts,
ka darbiniekiem, iesniedzot uzņē
muma maksātnespējas pieteikumu
tiesā, būs iespēja panākt atbrīvo
jumu no maksātnespējas depozīta
iemaksas, tik un tā no garantiju
fonda nebūs iespējams saņemt ne
santīma, jo atlīdzību no šī fonda iz
maksā tikai par pēdējiem 12 darba
attiecību mēnešiem pirms maksāt
nespējas pasludināšanas. “Jumaks”
darbiniecēm šie 12 mēneši jau sen
aiz kalniem…
Tagad valsts ziņā ir sakārtot
maksātnespējas procesa regulēju
mu tā, lai likumi aizsargātu darbi
niekus, nevis aizstāvētu tos darba
devējus, kas atļaujas klaji ignorēt
savu darbinieku tiesības l
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Darba devēji un arodbiedrības
paplašina sadarbību

Darba alga nav
vienīgais un arī ne
primārais motīvs
Pieņemt darba piedāvājumu un pat ne
painteresēties, kāds būs atalgojums –
to varētu uzskatīt par absurdu situāciju.
Darba alga ir ļoti svarīgs motivējošs
faktors, jo atalgojums ir pamatvajadzība,
kas mums ļauj nodrošināt citas dzīves va
jadzības. Taču algas apmērs nav vienīgā
un arī ne primārā motivācija, kas nosaka
mūsu darba izvēli. Tā atzina darba devēju
un arodbiedrību pārstāvji, kā arī perso
nāla vadības eksperti, kas 14. septembrī
tikās Latvijas Darba devēju konfederāci
jas (LDDK) rīkotajā apaļā galda diskusijā.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK)
prezidents Vitālijs GAVRILOVS un Latvijas Brīvo
arodbiedrību (LBAS) priekšsēdētājs
Pēteris KRĪGERS 1. augustā noslēdza jaunu
vienošanos starp abām organizācijām, lai
turpinātu un paplašinātu līdzšinējo sekmīgo
sadarbību labvēlīgas sociāli ekonomiskās vides
radīšanā un sociālā miera nodrošināšanā.

Foto – Andrejs Strokins/BNS/AFI

P

ar abu pušu kopīgajām interesēm atzīta un par
mērķi izvirzīta Latvijas tautsaimniecības ilgt
spējīga attīstība un nodarbinātību veicinošas
nodokļu politikas veidošana. LDDK un LBAS
apliecinājušas viedokļu saskaņu labvēlīgu sociālo apstākļu
radīšanā iedzīvotājiem un iedzīvotāju labklājības līmeņa pa
augstināšanā. Gan darba devēji, gan arodbiedrības ir ieinte
resētas, lai darbiniekiem būtu pieejama kvalitatīva izglītība
un tiktu nodrošinātas kvalifikācijas celšanas iespējas. Abas
līgumslēdzējas puses iestājas par saskaņotas kvalifikācijas
un atalgojuma politikas attīstību valstī, kā arī darba tirgus
modernizēšanu, ievērojot līdzsvaru starp elastību un dro
šību darba tiesiskajās attiecībās, kā arī darba, ģimenes un
privātās dzīves saskaņošanu. Abas organizācijas izvirzījušas
mērķi izveidot tādu kopīgu sistēmu, kas globalizācijas izrai
sītās nepārtrauktās mainības apstākļos nodrošinātu uzņē
mumu konkurētspēju un ilgtspēju. Gan darba devēji, gan
arodbiedrības iestājas par nodarbināto veselības, drošības
un darba vides uzlabošanu, par vienlīdzīgu iespēju nodroši
nāšanu darba tirgū, kā arī par bezdarba un nelegālās nodar
binātības samazināšanu l

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs (no kreisās) un LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers
2011. gada 1. augustā noslēdza jaunu vienošanos.

“Profs” atkal vērtēs topošos profus

P

Foto – Dainis Ģelzis

Jau piekto gadu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)
rīko konkursu profesionālo skolu audzēkņiem “Profs”. Konkursa
mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par darba aizsardzību un
citiem ar darba tiesībām saistītiem jautājumiem.

Pagājušajā gadā konkursā “Profs” uzvarēja Rīgas Tehniskās universitātes
Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas 4. kursa komanda.
Tagad šī skola reorganizācijas procesā pievienojusies Liepājas Valsts
tehnikumam. (Plašāk par Liepājas Valsts tehnikumu lasiet 6.–7. lpp.)

rofesionālo skolu pieteikša
nās konkursam noslēdzās
23. septembrī. Konkurss ri
sinās trijās kārtās. Pirmajā
kārtā ikvienam “Profa” dalībniekam
individuāli jāatbild uz 45 anketas jau
tājumiem par darba drošību, darba
tiesībām, kā arī arodbiedrībām un to
lomu darba attiecību risināšanā. Pēc
tam, kad izvērtētas anketās sniegtās
atbildes, tiek veidotas skolu koman
das. Tiesības piedalīties konkursa
otrajā kārtā, kas risinās visos piecos
Latvijas reģionos, iegūst katras pro
fesionālās skolas desmit “Profa” te
matikā zinošākie audzēkņi – tie, kas
anketu vērtējumā ieguvuši lielāko
punktu skaitu.
Ņemot vērā to, ka profesionā
lās izglītības iestāžu reorganizācijas
procesā vairākas skolas ir apvienoju
šās, šogad ir mainīts konkursa noli
kums – no tām skolām, kas apvieno
jušās līdz šī gada 1. septembrim, uz
konkursa otro kārtu, kas risināsies
novembrī, varēs veidot un pieteikt
divas komandas.
Tās komandas, kas uzvarēs re
ģionos, decembrī tiksies konkursa
“Profs” finālā Rīgā. Katrs uzvarētāj

komandas dalībnieks dāvanā saņems
“iPod nano” atskaņotāju. Ieguvējas
būs arī visu finālā iekļuvušo koman
du skolas, kurām balvās tiks mācību
darbā tik noderīgie projektori.
Vēl viens konkursa jauninājums –
lai komandām palīdzētu vēl labāk sa
gatavoties zināšanu pārbaudei, pirms
pusfināliem LBAS darba tiesību un
darba aizsardzības eksperti uz īpašu
apmācību aicinās komandu pasnie
dzējus. Bet pirms fināla notiks katras
reģionā uzvarējušās komandas papil
du apmācība.
Šī konkursa uzdevums ir ne tikai
novērtēt, bet arī papildināt profesio
nālo skolu audzēkņu zināšanas darba
tiesībās un darba aizsardzībā. Jo ir ļoti
svarīgi, lai jaunietis, uzsākot pirmās
darba gaitas un pelnot pirmo algu, jau
būtu pietiekami informēts par savām
tiesībām un nepieciešamības gadīju
mā, balstoties uz šīm zināšanām, spē
tu aizstāvēt sevi.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie
nība konkursu “Profs” rīko ar Eiropas
Sociālā fonda atbalstu un sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministriju,
Labklājības ministriju un Valsts darba
inspekciju l

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos
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 15. 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 un trešdienās 16.00–18.00, piektdienās 9.00–12.00)

Tālr. 67 03 59 59, e-pasts: martins@lbas.lv

www.darbatiesibas.lv

Kas mums ir svarīgs, izvēloties darbu?
Ikviens no mums vēlas būt drošs, ka
izvēlētā profesija nodrošinās iztiku pa
šam un ģimenei, līdz ar to profesijas vēr
tība ir viena no motivācijas dominantēm.
Lielu lomu motivācijas hierarhijā
spēlē profesijas prestižs, jo profesijas
augsts novērtējums sabiedrībā ceļ paš
cieņu, ļaujot cilvēkam justies atzītam,
novērtētam un apkārtējās sabiedrības
pieņemtam.
Apmierinātība ar veicamo darbu
ir labākais stimuls strādāt labi. Ja trūkst
šīs apmierinātības, cilvēks savā profe
sionālajā darbībā var justies vienkārši
nelaimīgs.
Haoss un slikti darba vides apstākļi
spēj izsist no sliedēm pat ļoti mierīgu un
līdzsvarotu cilvēku. Lai katrs darbinieks
un kolektīvs kopumā spētu sasniegt la
bus darba rezultātus, ir nepieciešama
mērķtiecīga darba organizācija. Ir svarī
gi noteikt precīzus darba pienākumus. Te
ļoti svarīgs ir arī cilvēka faktors – jāizvai
rās no kopēji veicamu uzdevumu uzticē
šanas nesaderīgiem kolēģiem, lai nevei
dotos konfliktsituācijas.
Ikvienā darba vidē svarīgi ir cilvēka
cienīgi sanitāri higiēniskie apstākļi.
Kad ir nodrošināti visi iepriekš minētie
motivācijas faktori, darbiniekam veidojas
vēlme pašapliecināties, kas ir iespējams,
ja viņam tiek nodrošinātas kvalifikācijas
paaugstināšanas iespējas.
Darbiniekam ir svarīgs arī gandarījums
par paveikto, kas ietver administrācijas
atzinīgu novērtējumu par labu darbu.
Strādājot kolektīvā, ļoti būtiska mo
tivācija ir labas kolēģu savstarpējās at
tiecības. Saspīlētas attiecības kolektīvā
neizbēgami rada regulārus konfliktus un
apdraud gan darba kvalitāti, gan produk
tivitāti.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī
bas priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzsvē
ra, ka būtiskākais faktors darba devēju
un ņēmēju attiecībās ir veiksmīgs sociā
lais dialogs – sarunas, kas tiek risinātas
starp uzņēmuma īpašniekiem, adminis
trāciju un darbiniekiem:
– Protams, darbinieki nekad nebūs
priecīgi par algas iesaldēšanu vai sama
zināšanu, kā tas ekonomiskās krīzes situ
ācijā noticis daudzos uzņēmumos. Taču
tad, ja darba devējs uzņēmumā notieko
šo spēj argumentēti izskaidrot un pama
tot, līdztekus noteiktiem ierobežojumiem
garantējot darba stabilitāti, arī darbinie
kiem ir vieglāk pieņemt sarežģītu situāciju
un uzņemties daļu tās smaguma, ja per
spektīvā gaidāma uzlabošanās. Darba
koplīgums, uzņēmuma korporatīvā so
ciālā atbildība un konsekventa virzība
uz ilgtspēju ir tie instrumenti, kas veido
kopumā sakārtotu darba vidi. Tie ir ļoti
nopietni motivējoši faktori.
P. Krīgers arī uzsvēra, ka ļoti būtisks ir
kvalitatīvs sociālais dialogs ne tikai katra
atsevišķa uzņēmuma ietvaros, bet valstī
kopumā:
– Valdībai, darba devējiem un arod
biedrībām katram ir savi uzdevumi, bet
mēs visi esam saistīti, tāpēc ir jārunā un
tas jādara vienā valodā. Tā arī ir sociālā
dialoga būtība l
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Finanšu ministrija ir nākusi klajā ar nodokļu politikas stratēģiju
turpmākajiem trim gadiem. Komentāri par to nav viennozīmīgi –
daļa ekonomikas ekspertu to vērtē visnotaļ atzinīgi, bet LBAS
nekavējoties paziņoja, ka neatbalsta šo jauno stratēģiju.
“Darbinieku Avīzes” apaļā galda diskusijā piedalījās:

Egils Baldzēns – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietnieks
Juris Stinka – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Jānis Grasis – Latvijas Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras vadītājs, tiesību
zinātņu doktors, asociētais profesors

Pēteris Strautiņš – “DnB Nord bankas” ekonomikas eksperts

Uldis Ronis – Latvijas Darba devēju konfederācija, bijušais Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas
valdes priekšsēdētājs

J.

Stinka: – Šajā dokumentā
īsi un lakoniski definētas
galvenās lietas, raksturojot
nodokļu politiku nākama
jiem trim gadiem. Jāpiebilst, ka šoreiz
stratēģiju izdevies saskaņot ar vairā
kiem mūsu sociālajiem partneriem –
Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru, Zemnieku Saeimu un Latvijas
Komercbanku asociāciju.
E. Baldzēns: – Ir skaidri redzams,
ka stratēģijā ir ietverti darba devēju
priekšlikumi. Bet nav ņemti vērā arod
biedrību ierosinājumi un iebildumi.
Acīmredzot tie bija principiāli atšķi
rīgi no Finanšu ministrijas pieejas šīs
stratēģijas veidošanā. Acīs lec formu
lējums, kas skar pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) samazinātās likmes –
“nepalielināt kopējo samazināto lik

konkrētu iespēju tās īstenot. Tas, ka
stratēģijā nav nepārprotami ierakstīts,
ka samazinātās PVN likmes necelsim,
nenozīmē, ka mēs tās gatavotos celt.
Finanšu ministrijas nostāja ir konsek
venta – nav pieļaujama samazinātās
PVN likmes celšana, ja netiek pare
dzēti kompensējoši pasākumi sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju grupu tiesī
bu aizsardzībai. Taču jāsaka arī, ka sa
mazinātās PVN likmes ir ekonomiski
mazāk efektīvs risinājums nekā dažādi
atbalsta pasākumi. Stratēģijā skaidri
norādīts, ka PVN pamatlikmi neceļam
un ejam uz iedzīvotāju ienākuma no
dokļa (IIN) mazināšanu, nepalielinām
ne uzņēmumu ienākuma nodokli, ne
arī akcīzes nodokli.
Runājot par IIN, mēs prognozējam,
ka šogad un nākamgad būs jūtams ievē
rojams IIN ieņēmumu pieaugums, kas

mju un citu atvieglojumu apjomu”. Tas
būtībā ir slēpts pieļāvums visu samazi
nāto PVN likmju atcelšanai, kas arod
biedrībām nav pieņemami. Pirms gada
mēs protestējām pret samazinātās PVN
likmes atcelšanu elektroenerģijai, ceļot
to no 10 % uz 22 %. Protams, mēs apzi
nāmies, ka šāda nodokļu celšana ir ļoti
efektīva, ja nepieciešams piepildīt valsts
budžetu, jo no šī nodokļa nomaksas
neviens nevar izvairīties. Arī samazinā
tā PVN likme jau ir pacelta līdz 12 %.
Tāpēc mēs kategoriski iebilstam pret
samazinātās PVN likmes atcelšanu tām
preču un pakalpojumu grupām, kas vēl
daļēji “paglābušās” no neadekvāta no
dokļu sloga – medikamentiem, zīdaiņu
pārtikai, siltumenerģijas piegādei un
koksnes kurināmajam iedzīvotājiem,
iekšzemes sabiedriskā transporta pa
kalpojumiem, preses izdevumiem…
Saprotams, ka tas ir saistīts arī ar
Māstrihtas kritēriju sasniegšanu un iz
misīgu sniegšanos pēc eiro Latvijā par
katru cenu. Es domāju, ka eiro tomēr
nav dogma. Un nevajadzētu likt galvu
cilpā, ja pastāv varbūtība, ka kāds var
izspert ķeblīti mums zem kājām.
J. Stinka: – Tas tiesa, ka ne visi
komentāri un iebildumi, kas izskanē
ja stratēģijas tapšanas gaitā, ir ņemti
vērā. Viens no priekšnosacījumiem šai
stratēģijai bija – tai jābūt pilnībā reālai
un īstenojamai. Mēs nevarējām iekļaut
tādas apņemšanās, kurām neredzējām

dod mums pārliecību, ka no 2013. gada
mēs varēsim sākt IIN samazināšanu.
Mēs to gribētu izdarīt jau ātrāk, nā
kamgad, bet, Latvijai atrodoties aiz
devumu programmā, Starptautiskais
Valūtas fonds un Eiropas Komisija
mums aizliedz mazināt nodokļus.
Mums arī pašiem jāsaprot, ka budžeta
deficīts vēl aizvien ir nepieļaujami liels
un līdz ar to nav ilgtspējīgs. Mums ir
noteikti kritēriji gan budžeta deficī
tam, gan inflācijai, gan valsts parādam.
Ne jau eiro dēļ, bet valsts attīstības in
teresēs. Nodokļu politikas stratēģija
tuvākajiem trim gadiem ir izstrādāta,
bet diskusija par nodokļu politiku nav
slēgta. Un Finanšu ministrija gribētu
redzēt arodbiedrības turpmāko dis
kusiju dalībnieku lokā. Mēs aicināsim
arodbiedrības uz turpmākajām dis
kusijām un ceram, ka arodbiedrības
atbalstīs tos soļus, kas nebūs pretrunā
ar arodbiedrību izvirzītajiem uzstādī
jumiem. Bet ir skaidrs, ka šobrīd no
dokļu stratēģijas pamatprincipi netiks
mainīti, jo noteiktai stabilitātei ir jābūt.
U. Ronis: – Diskusiju iespējai no
teikti ir jāpaliek, jo iespējamas arī ārējo
apstākļu ietekmētas izmaiņas pasaules
ekonomikā. Pēdējos divos gados ir bi
jis jūtams eksporta apjoma pieaugums,
bet, ja tas sāk stāties, tad kritisku no
zīmi iegūst iekšzemes pieprasījums. Un
tad iekšzemes patēriņa nodokļu slogs
būs vēl nopietnāka diskusiju tēma. Tad

noteikti aktualizēsies jautājums par
PVN samazinātajām likmēm esošajām
produktu un pakalpojumu grupām.
Iespējams, ka tad, kad būsim sasnieguši
Māstrihtas kritērijus, mums būs iespēja
palielināt šo grupu skaitu.
Runājot par jauno nodokļu politikas
stratēģiju kopumā, ir labi jau tas vien, ka
šāds dokuments ir ieraudzījis dienas
gaismu. Būtībā tas ir rāmja dokuments,
kurā noteiktas robežlīnijas. Līdztekus
tam vēl ir daudz lietu, par kurām jārunā
un kuras jādara. Noteikti jāseko sociālo
partneru diskusijai. Ir jāmeklē iespējas
vienoties savā starpā. Un sekot tam, kā
nodokļu politika tiek īstenota.
J. Grasis: – Piekrītu – labi, ka tāds
dokuments ir. Bet ir virkne momentu,
kas šobrīd būtu jāņem vērā. Pirmkārt,
ir ļoti svarīgi, lai visiem tiem, kas le
gāli maksā visus nodokļus, nekādā ga
dījumā nepalielinātos nodokļu slogs.
Stratēģijā nav neviena vārda par ēnu
ekonomiku. Ja statistika liecina, ka
40   % darbinieku saņem minimālo
algu, tad te var būt ieslēpta norāde uz
to, ka liela daļa no viņiem algu saņem
aploksnē. Un tā ir milzīga rezerve gan
budžeta ieņēmumiem, gan sociālajām
iemaksām, tātad skar arī pensiju jomu.
Tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi motivēt
uzņēmēju iznākt no pelēkās ekonomi
kas zonas. Noteikti jāaktualizē diskusija
par neapliekamo minimumu.
Otrkārt, jāņem vērā, ka esam ļoti
maza valsts. Tāpēc jāseko, kas notiek
kaimiņos Lietuvā un Igaunijā – kādas

teikti nav iespējama būtiska un strauja
iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazi
nāšana. Esmu pārliecināts, ka, samazi
not nodokļu likmi, noteikti uzlabotos
nodokļu maksāšanas disciplīna. Tas
ir pašsaprotami. Bet ir naivi domāt,
ka šobrīd, samazinot Latvijā jebkuru
nodokli, nodokļu maksāšanas discip
līna uzlabotos tik ļoti, ka palielinātos
arī budžeta ieņēmumi. Tāpēc mums
budžets jāveido, izmantojot tā saukto
Excel principu, kad sabalansējam neto
efektu, kaut ko nedaudz samazinot un
kaut ko nedaudz palielinot. Un tad, ja
tiešām pierādās, ka nodokļu maksā
šanas disciplīna uzlabojas un budžetā
ienāk vairāk naudas, tad ir ļoti labi un
tad jau var lemt, kā rīkoties tālāk. Bet
tāpat vien cerēt, ka kāda nodokļa sama
zināšana budžetā neradīs mīnusus – tas
būtu aplam.
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E. Baldzēns: – Arodbiedrības to
mēr nevar piekrist samazinātās PVN
likmes atcelšanai. Ko nozīmē – maz
turīgajiem kompensēs tos papildu
izdevumus, kas radīsies līdz ar PVN
samazinātās likmes atcelšanu? Mēs jau
redzējām, kā valdība budžeta konso
lidācijas vārdā mēģināja izrīkoties ar
ģimenes valsts pabalstu, sakot, ka to
varētu maksāt dubultā apmērā, bet
tikai mazturīgajām ģimenēm. Ja tas
būtu izdevies, tad 60 000 bērnu astoņu
latu vietā mēnesī saņemtu 16 latus, bet
pārējie 300 000 bērnu, starp kuriem
daudzi ir tuvu mazturības slieksnim,
vispār paliktu bez atbalsta. Ar soci
ālo budžetu nedrīkst veikt tādus ma
nevrus. Neapskaužamo demogrāfisko
situāciju Latvijā šādi soļi nu nekādi
neuzlabotu.
Es uzskatu, ka par jebkādu nodokļu
likmju paaugstināšanu varētu sākt ru

– Taču akcīzes nodokļa palielināšana, piemēram, alkoholam un cigaretēm, arī papildu pienesumu budžetam nav devusi.

P. Strautiņš: – Tā nav gluži taisnī
ba. Konsolidācijas laikā ceļot tabakas
akcīzi, ieņēmumi ir pieauguši, taču tie
nav pieauguši tik strauji, kā tas būtu,
ja pārdoto cigarešu apjoms saglabātos
nemainīgs un nemainītos arī nodok
ļu disciplīna. Nedrīkst jaukt šīs divas
lietas, kuras apzināti cenšas saputrot
ieinteresētas personas. Kopš straujās
akcīzes celšanas sākuma pārdoto ciga
rešu apjoms legālajā un nelegālajā tir
gū samazinājies aptuveni par trešdaļu,
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Mēs nevarējām iekļaut
tādas apņemšanās,
kurām neredzējām
konkrētu iespēju
tās īstenot.
Juris STINKA

Ja mēs gribam palīdzēt
mazturīgajiem, tad nepie-
ciešams tiešs atbalsts
vai lielāks neapliekamais
minimums. Tie būtu
efektīvāki līdzekļi par
samazinātajām PVN likmēm.
Pēteris STRAUTIŅŠ
tur ir cenas, jo cilvēki ies un brauks
pirkt tur, kur ir lētāk. Līdzīgi ir ar in
vestoriem – ģeogrāfiski nav lielas atšķi
rības, vērt uzņēmumu vaļā Latvijā vai
Igaunijā, tāpēc noteicošais būs nodokļu
slogs. Kur tas būs mazāks, tur arī būs
lielāka interese investēt.
Treškārt, vērtēsim maksātspēju. Es
arī uzskatu, ka, piemērojot nekustamā
īpašuma nodokli, ir jānosaka neaplie
kamais minimums – ja ne uz katru ģi
menes locekli, tad vismaz uz mājsaim
niecību. Un vajadzētu arī saprast, ka
lielais kontrabandas īpatsvars ir saistīts
ar akcīzes nodokļa apmēru – akcīzes
nodokļa likmes celt nedrīkst!
Ēnu ekonomiku ietekmē arī dažādas
nozares. Piemēram, uzņēmējam, lai sāk
tu sniegt kompleksos tūrisma pakalpo
jumus, ir jānodrošina garantijas 20 tūk
stošu latu apmērā. Mazs uzņēmējs to
nevar izdarīt. Un tāpēc tūrisma nozarē
veidojas puspelēkā, puslegālā zona, kurā
spiesti strādāt arī godprātīgi cilvēki, kas
vienkārši nespēj samaksāt nodevu.
P. Strautiņš: – Var teikt, ka jaunā
nodokļu politikas stratēģija iezīmē pa
reizo virzienu no kaut kā drusku sliktā
ka uz kaut ko drusku labāku. Bet būtu
gribējies redzēt drosmīgāku uzstādī
jumu. Vienīgais, kam es šajā stratēģijā
noteikti nepiekrītu – tam, ka, runājot
par nekustamā īpašuma nodokli, pa
redzēts būtiski nepalielināt kopējo šā
nodokļa slogu. Jo tas nozīmē, ka no

tas ir liels ieguvums tautas labklājībai
nākotnē.
Ja runājam par tām precēm un pa
kalpojumiem, kam šobrīd tiek piemē
rotas samazinātās PVN likmes, es uz
skatu, ka to klāstu vajadzētu samazināt,
bet visu iegūto naudu novirzīt neap
liekamā minimuma celšanai. Tādējādi
nodokļu sistēma kopumā tiktu pada
rīta progresīvāka. Es jau zinu, ka arod
biedrības teiks: “Mēs gribam gan vienu,
gan otru – gan saglabāt samazinātās
PVN likmes, gan palielināt neaplieka
mo minimumu.” Ja arodbiedrības būtu
gatavas akceptēt progresīvāko risinā
jumu, atsakoties no prasības par PVN
samazinātās likmes saglabāšanu visām
šobrīd noteiktajām preču un pakalpo
jumu grupām, tad, esmu pārliecināts,
mēs drīzumā varētu panākt labāku no
dokļu maksāšanas disciplīnu, jo tagad
izvairīties no IIN maksāšanas ir vieglāk
nekā no PVN maksāšanas.
– Izlasot jauno nodokļu politikas
stratēģiju, šķiet, ka esošā nodokļu
sistēma kopumā tiek atzīta par pieņemamu vai vismaz apmierinošu. Vai
patiešām tā ir?

P. Strautiņš: – Es domāju, ka no
dokļu politikas virzība ir pareiza, bet,
ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienā
kumu līmeni, kā arī politisko un sa
biedrisko kultūru, darbaspēka nodokļi
mūsu valstī ir pārāk augsti. Tāpēc mūsu
nodokļu sistēmu nevar saukt par labu.
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Nodokļi, nodokļi, nodok
nāt tikai tad, ja valsts spētu un prastu
iekasēt jau esošos nodokļus. Nedrīkst
uzkraut aizvien jaunus nodokļus tai sa
biedrības daļai, kas nodokļus maksā, ja
daudzi mierīgi dzīvo ēnu ekonomikas
“beznodokļu zonā”.
J. Grasis: – Mani var uzskatīt par
samazinātās PVN likmes advokātu.
Pirmās nepieciešamības precēm vaja
dzētu piemērot zemāku PVN likmi. Ja
mēs gribam taisnīgu nodokļu sistēmu,
tad progresīvās nodokļu likmes var
piemērot ienākumiem un nekustama
jam īpašumam.
P. Strautiņš: – Ja mēs gribam palī
dzēt mazturīgajiem, tad nepieciešams
tiešs atbalsts vai lielāks neapliekamais
minimums. Tie būtu efektīvāki līdzekļi
par samazinātajām PVN likmēm, no
kurām labumu gūst arī tie cilvēki, ku
riem tas nav nepieciešams.
E. Baldzēns: – Varbūt mums no
derētu Francijas risinājums – tur katrā
veikalā vienu konkrētu baltmaizes šķir
ni var iegādāties par ļoti zemu cenu, jo
tai netiek piemērots PVN. Tāda valsts
pretimnākšana trūcīgajiem. Varbūt arī
pie mums varētu būt līdzīgs risinājums.
P. Strautiņš: – Labāk neatkārtot
citu muļķības, jo mēs nekad neizdarī
sim visas tās lietas, ko viņi dara pareizi.
E. Baldzēns: – Roterdamas Erasms
sarakstīja “Muļķības slavinājumu”, bū
dams gudrs cilvēks... Man tomēr šķiet,
ka nav korekti maizei piemērot 22 %
PVN laikā, kad liela daļa pircēju vei
kalu plauktos jebkuru preci meklē tikai
pēc viena kritērija – vislētāko. Un daļa
cilvēku no Latvijas darba emigrācijā uz
citām ES dalībvalstīm aizbrauc tikai tā
pēc, ka te izdzīvot nevar. Ja tiek sama
zināti darbaspēka nodokļi, vienlaikus
piedāvājot atcelt samazinātās PVN lik
mes, lielāks ieguvums būs darba devē
ju pusē. Darbinieka ieguvums būs ļoti
apšaubāms, jo īpaši tajos gadījumos, ja
viņam jāapgādā lielāka ģimene.
J. Grasis: – Ja samazinātās PVN lik
mes atcelšanu sasaistīs ar darbaspēka
nodokļiem, tad rikošeta sitienu saņems
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pensionāri. Viņiem no samazinātajiem
darbaspēka nodokļiem nebūs nekāda
labuma, bet samazinātās PVN likmes
atcelšanu gan viņi sajutīs, piemēram,
aptiekā pērkot zāles.
J. Stinka: – Mēs parēķinājām, ka
tad, ja 2012. gadā tiktu ieviesta sama
zinātā PVN likme pienam un maizei,
valsts budžetā papildus būtu nepiecie
šami 36 miljoni latu. Jārēķinās arī, ka
katra samazinātā nodokļu pozīcija pra
sa arī papildu administratīvās izmak
sas. Ja paraugāmies uz iekasētajiem
akcīzes nodokļiem, tad šā gada astoņos
mēnešos akcīzē par alkoholu iekasēti
103,6 % no plānotā apjoma, par naftas
produktiem – 96,8 %, bet par tabakas
izstrādājumiem –105,1 %.
Ēnu ekonomikas apkarošana ir gan
Finanšu ministrijas, gan valdības prio
ritāte. Runa ir par jaudīgāku kontroles
pārklājumu, jaunām metodēm un re

kļi…

sursu kapacitātes palielināšanu. Un bū
sim reālisti – ne jau tikai darba devēji ir
tie “sliktie”, darbinieki paši izsaka pie
dāvājumus, ka labprāt gribētu saņemt
algu aploksnē...
Ir izskanējis, ka jaunā nodokļu po
litika varēja būt ambiciozāka... Mēs uz
tā grābekļa uzkāpām jau pagājušajā
gadā. Mēs bijām diezgan ambiciozi. Ar
ko tas beidzās? Diskusija bija, bet mēs
nespējām kopīgi vienoties par lielo plā
nu īstenošanu. Tagad mēs esam node
finējuši pamatlietas, par kuru attīstības
virzieniem varam diskutēt tālāk. Gribu
uzsvērt, ka jaunās stratēģijas pamatdo
ma ir necelt nodokļus.
Ja mēs paceltu neapliekamo mini
mumu par 10 latiem, tad budžeta ieņē
mumi samazinātos par 20,2 miljoniem
latu. Ja mēs samazinātu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likmi par 1 % – no
25 % uz 24 % –, tie būtu 28,6 miljoni
latu mīnusā. Šī gada prognoze ir tāda,
ka plānotais IIN ieņēmumu apjoms tiks
pārsniegts par apmēram 30 miljoniem
latu. Un visas pazīmes liecina, ka arī nā
kamgad plāns tiks pārpildīts vismaz par
kādiem 20 miljoniem latu. Tas nozīmē,
ka 2013. gadā būtu iespēja celt neaplie
kamo minimumu par kādiem 10 latiem.
Būtībā tās izriet no valsts vienošanās ar
uzņēmējiem – valsts kontrolē nodokļu
iekasēšanu, bet uzņēmēji strādā legālajā
ekonomikā. Jo lielāki būs nodokļu ieņē
mumi, jo būs iespēja noteikt augstāku
neapliekamo minimumu.
Starp citu, Latvijas uzņēmēji, sa
līdzinot ar Igaunijas un Lietuvas ko
lēģiem, ir daudz negatīvāk noskaņoti
pret savas valsts nodokļu sistēmu un
pret valsts pārvaldes darbību.
U. Ronis: – Katrā nozarē situāci
ja ir atšķirīga. Un nevar teikt, ka visas
domātu vienādi. Bet viena tendence ir
visai skaidra – kur ir lielāka darbietil
pība un veidojas augstāka pašizmaksa,
tur arī ir lielāka tendence maksāt algas
aploksnēs. Ar to visai bieži saskaras,
piemēram, mazie un vidējie pārtikas
pārstrādātāji, pie kuriem darbinieki

– Arī jūs teiksiet, ka darbaspēka
nodokļi Latvijā ir par lielu?

U. Ronis: – Prasiet, kuram uzņē
mējam gribat, viņi vienmēr teiks, ka
nodokļi būs par lielu pat tad, ja tie būs
niecīgi. Būtībā runa ir par nodokļu sa
mērīgumu. Latvijā darbaspēka nodokļi
ir nesamērīgi lieli.
P. Strautiņš: – Nodokļu slogs uz dar
ba ņēmējiem Latvijā ir prioritāšu priori
tāte. Viss pārējais ir tam pakārtots.
U. Ronis: – Turklāt pārlieku augstie
nodokļi sit pa abām pusēm – gan pa
darba devēja ieņēmumiem, kā arī peļ
ņas un investīciju iespējām, gan arī pa
sociālo budžetu. No vienas puses, dar
ba devējam vairāk jāmaksā par katru
darbinieku, bet, no otras puses, nodok
ļu slogs padara dārgāku katru saražoto
preci, kuram augstās cenas dēļ iekšējā
tirgū būs mazāk pircēju.
J. Grasis: – Kurš nodoklis, jūsuprāt,
vairāk liek skatīties uz aplokšņu algu
pusi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis
vai sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas?
U. Ronis: – Sociālās apdrošināšanas
iemaksas.
J. Grasis: – Arī es tā domāju, jo tās
ir ļoti augstas.
J. Stinka: – Nenoliedzami, darba
spēka izmaksas Latvijā ir augstas. Katrs
uzņēmējs rēķina, cik izmaksā darba
spēks. Ja orientējamies uz eksportu,
augsti nodokļi, to skaitā darbaspēka
nodokļi, mazina mūsu konkurētspēju.
Lai saražotu kvalitatīvas preces, vaja
dzīgi kvalificēti darbinieki ar pietieka
mu atalgojumu. Latvijā saražota prece
nodokļu dēļ izmaksā dārgāk nekā tāda
pati, tikai Igaunijā vai Lietuvā ražota.
E. Baldzēns: – Un tad uzņēmējs, vē
loties uzlabot savu konkurētspēju, sāk
domāt, ka algas varētu maksāt aploks
nēs, varētu neuzrādīt visus reālos ieņē
mumus, par kuriem jāmaksā nodokļi...
Manuprāt, lielāka uzmanība būtu jāpie
vērš ģenerālvienošanām nozarēs, kas
līdz ar noteikta algas līmeņa noteikšanu
ļautu panākt godīgāku konkurenci.
– Cik taisnības ir rezignētajā atziņā – samaksāšu visus nodokļus un
bankrotēšu?

P. Strautiņš: – Daudz kas atkarīgs
no tā, kāda ir situācija nozarē. Ja visi
tavi konkurenti vai vismaz lielākā daļa
maksā nodokļus, tad bankrots varētu
piemeklēt tikai to, kas ražo sliktāku pre
ci. Bet, ja nozarē lielākā daļa izvairās no
nodokļiem, tad tas, kurš nodokļus mak
sā, var bankrotēt pat tad, ja tu un tava
uzņēmuma saražotās preces ir pārākas.

– Citēšu vienu teikumu no mūsu
diskusijas sākumā minētās nodokļu
politikas stratēģijas par iedzīvotāju
ienākuma nodokli: “Nodokļu politikas vidējā termiņā mērķis iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā ir samazināt nodokļa slogu līdz Lietuvas un

Igaunijas līmenim.” Vai ar to atzīstam, ka abiem kaimiņiem nodokļu
sistēma ir labāka par mūsējo?

Darbinieki paši nāk ar
ierosinājumu maksāt algu
aploksnē. Un tas darba
devēju uztrauc, jo skaidri
norāda, ka kaut kas kopējā
sistēmā nav kārtībā.

E. Baldzēns: – Neapšaubāmi!

– Vai tad mēs Latvijā negribam
būt labāki?

J. Stinka: – Pēc tam, kad tiksim galā
ar šo mērķi, tad varēsim izvirzīt nāka
mos.
– Mums jātiek galā arī ar visādiem parādiem – iekšējiem un ārējiem.

P. Strautiņš: – Mūsu parādsaistības
var rēķināt dažādi, tāpēc arī figurē at
šķirīgi skaitļi. Kopumā makrolīmenī
svarīgākais skaitlis ir Latvijas neto ārē
jais parāds, kas izveidojies gan privāta
jā, gan sabiedriskajā sektorā. Un tie ir
apmēram 50 % no Latvijas iekšzemes
kopprodukta. Tas ir diezgan daudz, bet
to nevar uzskatīt par traģisku situāciju.
Protams, labāk būtu, ja šāda parāda
mums nebūtu. Bet kopējo parādu slo
gu uz valsti var uzskatīt par mērenu.
Un labā ziņa ir tā, ka Latvijas izaugsme
šobrīd ir atjaunojusies. Ārējais parāds
Latvijai ir, bet šī brīža finanšu plūsma
ir pozitīva. Valsts dzīvo ar deficītu, bet
privātajā sektorā jau ir finansiāls pārpa
likums, kas ļauj veidot uzkrājumus un
samazināt parādus.

Uldis RONIS
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paši nāk ar ierosinājumu maksāt algu
aploksnē. Un tas darba devēju uztrauc,
jo skaidri norāda, ka kaut kas kopē
jā sistēmā nav kārtībā. Secinājums ir
viens – kopējais nodokļu slogs tomēr ir
par lielu. Situācija uztrauc arī lielos uz
ņēmumus, kuri rūpīgi kopj savu kon
kurētspēju. Ja blakus ir uzņēmums, kas
nodokļus nemaksā, tad tam, kas no
dokļus maksā, var rasties izdzīvošanas
grūtības. Tas stimulē uzņēmējus sākt
meklēt resursus un ne vienā vien gadī
jumā pārcelt ražošanu ārpus Latvijas.

– Laiku pa laikam izskan, ka varbūt tomēr mums būtu bijis vieglāk
tikt pāri krīzei, ja īstajā brīdī būtu notikusi lata devalvācija.

P. Strautiņš: – Tā kā devalvāci
ja nenotika, tagad par to varam tikai
spekulēt kā par paralēlo realitāti un
alternatīvo vēsturi. Taču jāsaprot, ka
arī alternatīvajā scenārijā iedzīvotāju
kopējie reālie ienākumi samazinātos –
darbavietu skaits būtu lielāks, algas latu
izteiksmē lielākas, bet augstākas būtu
arī cenas, kā arī parādu apkalpošanas
izmaksas.
E. Baldzēns: – Domāju, ka Latvijas
sabiedrība politiķu lēmumu par deval
vāciju nesaprastu un nepieņemtu.
J. Grasis: – Strīds par to, kā būtu bi
jis labāk – devalvēt latu vai ne – tik drīz
nebeigsies.
E. Baldzēns: – Ja īstajā brīdī būtu
noslēgtas “Parex bankas” durvis un
caur to nebūtu izbiruši vairāk nekā
400 miljoni latu, tad arī situācija būtu
bijusi citāda.
U. Ronis: – Raugoties no ražotā
ju puses, ja būtu notikusi devalvācija,
tad varbūt samazinātos spiediens un
stimuls, kas daudziem lika saņemties,
mobilizēties un efektivizēties. Bet kā
dam tas varbūt iekavēja ražošanas mo
dernizāciju, jo vajadzēja izdzīvot, “noē
dot” pašu kapitālu un likviditāti.
– Jūsuprāt, vai rīt būs labāk nekā
šodien?

P. Strautiņš: – Ja viss būtu atkarīgs
tikai no Latvijas, tad jā. Latvijas eko
nomika šobrīd iet pareizajā virzienā.
Turklāt tas notiek diezgan strauji. Brīdī,
kad mēs runājam, jeb 3. ceturksnī IKP
pieauguma temps ir aptuveni 6 % gadā,
ko var vērtēt kā labu. Bet pasaulē riski
saglabājas.
J. Stinka: – Es arī esmu optimists –
rīt vajadzētu būt labāk. Spriežot pēc
makroekonomiskajiem datiem un
sekojot Latvijas virzībai, nav pamata
domāt, ka varētu kļūt sliktāk. Jā, ārējā
pasaule kā riska faktors saglabājas. Bet
mūsu ekonomikas struktūra šobrīd ir
labāka nekā pirms krīzes l

Ir ļoti svarīgi, lai visiem
tiem, kas legāli maksā
visus nodokļus, nekādā
gadījumā nepalielinātos
nodokļu slogs.
Jānis GRASIS

Foto – Timurs Subhankulovs

kategoriski iebilstam
samazinātās PVN lik
atcelšanu tām preču
akalpojumu grupām,
vēl daļēji “paglābušās”
eadekvāta nodokļu
a.
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Skolās mazāk bērnu
l 1.

septembrī mācības kādā no Latvi
jas skolām sāka 217 271 skolēns.
Salīdzinājumam – pērn skolās mācī
jās 229 039 skolēni.

l Mācības 1. klasē sāka 19 500 skolē

nu. Pērn – 20 273 skolēni. Rīgā šogad
mācības 1. klasē sāka 5919 skolēni.
Pērn – 6138 skolēni. Divās Rīgas
skolās nepietiekama skolēnu skaita
dēļ šajā mācību gadā 1. klase netika
atvērta.

l Šogad

palielinājusies interese par
profesionālo izglītību. Profesionālās
skolas nokomplektējušas 368 gru
pas. Pērn – 349.

būs skolotāju atalgojums. Līdz ar to nav
skaidrības, piemēram, cik pagarinātās
dienas grupu varēsim veidot. Šādas
grupas skolā noteikti ir nepieciešamas,
turklāt vairākas. Bet es vēl neesmu pār
liecināta, vai skolai tam pietiks naudas.
Manuprāt, pilnīgai skaidrībai par sko
las budžetu vajadzētu būt jau pašā mā
cību gada sākumā, – uzskata direktore.
– Princips “nauda seko skolēnam”
tomēr nav līdz galam pārdomāts. Es
saprotu, ka ir jāatbalsta mazās skolas
un pierobežas skolas, lai palīdzētu
noturēties vēsturiskajiem reģioniem.
Kad demogrāfiskā līkne iet lejup, ir
jānosargā sākumskolas, lai nezaudētu
kvalificētus pedagogus. Tāpēc tur tiek
piemēroti citi koeficienti. Mēs esam
republikāniskā vidusskola ar atšķirī
giem koeficientiem, un tāpēc sanāk,
ka ar “lētākiem” skolotājiem. Man tas
ir aizvainojoši, – piebilst M. Āboliņš.
– Kāds būtu risinājums?

– Laukos sākumskolas ir jāsaglabā,
lai mazie bērni varētu mācīties pēc
iespējas tuvu mājām. Tas arī vecākiem
būtu stimuls strādāt uz vietas. Bet
pilsētās skolas noteikti ir jāoptimizē.
Skolām ir jābūt piepildītām. Mūsu
skola ir pilna. Visas telpas ir noslo
gotas. Bet, ja būtu nepieciešams, mēs
vēl nedaudz varētu palielināt skolēnu
skaitu klasēs, – atzīst I. Kausiniece.
Runājot par skolas budžetu, di
rektore atzīst, ka visvairāk pietrūkst
līdzekļu atbalsta personālam un paga
rinātās dienas grupām:

Foto – Arnis Rugājs

Par skolā valdošo draudzīgi ko
leģiālo gaisotni vislabāk liecina tas,
ka skolotāju kolektīvā ir ļoti neliela
kadru mainība. Kas šurp atnāk strā
dāt, tas prom neraujas. Skolotāji uz
darbu Pumpuros brauc ne tikai no
tuvākās apkaimes, bet arī no Tukuma
un Rīgas. Pumpuru vidusskolā strādā
46 skolotāji. Skolas arodorganizācijā
kopā ir 47 biedri – gandrīz visi te strā
dājošie skolotāji un arī daļa skolas teh
niskā personāla darbinieku.
– Arodbiedrība man ir liels palīgs
darbā. Nē, nedomājiet, ka man te kāds
lej sīrupu uz ausīm. Runājam atklāti,
liekam galvas kopā un domājam, kā ar
problēmām tikt galā. Laba adminis
trācijas un arodbiedrības sadarbība ir
ieguvums abām pusēm. Ja viss korekti
tiek pārspriests, tad vairs nepaliek vie
tas aprunāšanai un nenovīdībai. Esam
gatavi uzklausīt jebkuru viedokli. Bet
lēmumus pieņemam likumu un no
teikumu ietvaros, – ar smaidu saka
direktore un piebilst:
– Arodbiedrība mani vienmēr lai
kus informējusi par visām aktivitātēm.
Mēs esam piedalījušies dažādās akcijās
un pasākumos, piketos un demonstrā
cijās. Bet nekad to neesam darījuši uz
bērnu mācību rēķina. Pagājušā gada
sākumā no Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības saņēmu sadarbības partnera
balvu. Tagad “Zelta ozolzīle” stāv uz
mana rakstāmgalda, bet skolas admi
nistrācijas labā sadarbība ar arodbied
rību ir ļoti liels Mārtiņa nopelns, kura
iesākto tagad turpina Ramona.
Irēna Kausiniece īpaši uzsver, ka
arodbiedrība ir tā, kas uztur īpašo sko
las garu:
– Ne tikai mēs paši, skolotāji, bet
arī mūsu absolventi saka, ka skolā visos
laikos bijusi demokrātija. Arodbiedrība
piedalās administrācijas ikdienas saru
nās ar skolotājiem. Tiek rīkoti kopīgi
pasākumi, kas saliedē kolēģus. Uz ko
pējiem pasākumiem tiek aicināti arī
pensionētie skolotāji. Kuriem grūtāk
atnākt uz skolu, tos Skolotāju dienā un
ap Ziemassvētkiem apciemojam mājās.
Tāpat arodbiedrība ir pirmais atbalsts,
ja kādam rodas veselības problēmas vai
ģimenē atgadās nelaime.
– Daudz diskutējam par mācību
saturu, galveno uzmanību pievēršot
kvalitātei un novitātēm. Iesaistāmies
Eiropas Sociālā fonda projektos un
paaugstinām profesionālās kvalifikā
cijas līmeni. Kad sākās dabas zinātņu
kabinetu modernizācija vidusskolas
klasēm, mēs kļuvām par vienu no
pilotskolām. Tas bija ieguvums gan
skolēniem, gan skolotājiem, – stāsta
M. Āboliņš.
– Ar darbiem mums iet labi, bet
problēmu tāpat pietiek. Septembra vi
dus, skolotāju tarifikācija ir sagatavota,
bet mēs vēl precīzi nezinām, cik naudas
būs skolas budžetā un kāds galu galā

Šie kursi ir kļuvuši
par dažu firmu papildu
peļņas avotu. LIZDA jau
2009. gadā iebilda pret
neadekvātām prasībām
skolotāju tālākizglītībā.
Vēstures skolotājs

Mārtiņš ĀBOLIŅŠ
saskaitīt. Un katrs centies ieviest kā
dus jauninājumus. Taču skolā nedrīkst
iebrukt ar nepārdomātiem eksperi
mentiem, jo izglītība ir pēctecīga un
labā nozīmē konservatīva sistēma.
Pedagoģijā neko nedrīkst sasteigt, –
uzsver direktore.
– Tagad esam attapušies, ka skolā
sēž 19 gadus veci jaunieši, kas jau pre
cēties taisās. Ko darīt? Ar to, ka tagad
skolās iedzīsim sešgadniekus, problē
ma netiks atrisināta. Ne katrs bērns
sešu gadu vecumā ir gatavs skolas
slodzei. Demokrātiskā sabiedrībā ir
jāatstāj iespēja vecākiem izvēlēties, vai
viņi piekrīt laist bērnu uz skolu jau se
šos gados, – uzskata E. Rāfelds.
– Tā vienkārši “izgriezt” vienu kla
si nedrīkst. Lai pārmaiņas būtu efek
tīvas, ir jāpārstrādā izglītības standarti
un programmas. Un tad, kad saturs
būs pilnveidots, tad, manuprāt, varētu

Ja skolotājs aizstāj kolēģi,
viņa atbildības mērs
taču netiek noteikts
20 % apmērā. Skolotājam
par aizstāšanu ir jāsaņem
pilna samaksa.
Pumpuru vidusskolas arodorganizācijas vadītāja

Ramona UKRINA

– Veidot vai neveidot pagarinātās
dienas grupu – šajā ziņā skolai ir dota
brīva izvēle. Viss atkarīgs no naudas.
Mēs uzskatām, ka šādām grupām
skolās noteikti ir jābūt. Un iespēju tās
apmeklēt jādod ne tikai sākumskolas
skolēniem, bet noteikti arī 5. un var
būt arī 6. klašu skolēniem. 5. klase
bērniem kā pāreja no sākumskolas
uz pamatskolu ir sarežģīts posms.
Bērniem jāpierod pie tā, ka katra stun
da notiek citā mācību kabinetā. Katrā
stundā ir cits priekšmeta skolotājs. Tas
ir stress. Pagarinātās dienas grupas
skolotājs bērnam ne tikai palīdz saga
tavoties nākamās dienas stundām, bet
arī sniedz psihoemocionālu atbalstu,
mierīgi parunājoties.
– Es noteikti nepiekrītu tai iepriek
šējos gados īstenotajai valsts politikai,
kas deklarē – ja vecāki grib, lai bērns
skolā apmeklē pagarinātās dienas gru
pu, tad lai arī vecāki par to maksā, –
kategorisks ir M. Āboliņš. – Ģimenēm
ir ļoti dažāda rocība. Un bieži vien tie
ši trūcīgāko ģimeņu bērniem iespēja
uzkavēties pagarinātās dienas grupā
ir īpaši svarīga. Daudziem bērniem
vecāki no rīta līdz vakaram strādā,
mājās neviena nav. Bērnam noteikti ir
drošāk, ja viņš pēc stundām var palikt
skolā un izmācīties. Tad arī vecākiem
mierīgāka sirds.
– Kas skolām, skolotājiem un
skolēniem šobrīd nepieciešams?

– Mums visiem ir nepieciešama
stabilitāte. Divdesmit gados kopš ne
atkarības atgūšanas ir nomainījušies
tik daudzi izglītības ministri, ka grūti

mācību laiku pamatskolā samazināt
par vienu gadu. Bet ne vidusskolā, –
akcentē direktore.
Kad sākam runāt par pedagogu
darba slodzi un atalgojumu, tad ir
skaidrs, ka visiem sirds pilna. 255 lati
“uz papīra” par vienu stundu likmi
(vienu slodzi) jeb 21 kontaktstun
du – skolotāji pievienojas direktores
viedoklim, ka tik zems atalgojums ir
pazemojošs. Kā par to izdzīvot un kā
izskolot savus bērnus? Pumpuru vi
dusskolas skolotāji ir vienisprātis, ka
iecerētā pāreja uz 40 stundu darba ne
dēļu pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja
kompleksi tiek pārskatīta atalgojuma
sistēma. Pagaidām vēl ir pārāk daudz
neskaidrību. Piemēram, nebūtu godī
gi, ja par 40 skolā pavadītām stundām
nedēļā vienāds atalgojums būs gan
tam skolotājam, kurš novadīs 20 kon
taktstundas, gan tam, kas novadīs
10 kontaktstundas. Formāla atrašanās
skolas sienās nevar būt vienīgais kritē
rijs darba stundu uzskaitei.
– Valsts prasa, lai skolotājiem būtu
ļoti laba izglītība. Mēs piekrītam. Bet
nākamais, kas jāizdara valstij – šie labi
izglītotie skolotāji atbilstoši jānovērtē.
Protams, ne jau atalgojums ir vienīgā
motivācija, kāpēc skolotāji strādā skolā.
Es patiešām lepojos, ka visi mūsu sko
lotāji savu darbu dara ar pašcieņu, cie
not un mīlot bērnus, – stāsta direktore.
Pumpuru vidusskolas direktore
un skolotāji piekrīt, ka skolā var strā
dāt tikai labi izglītoti pedagogi, taču
par nepamatotu uzskata prasību, ka
ikvienam skolotājam, pat tam, kas
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Skolas ikdiena saliedē

tikko ieguvis augstāko izglītību, kas
dod tiesības strādāt skolā bez papildu
nosacījumiem, triju gadu laikā obligāti
“jāsakolekcionē” tālākizglītības kursi
36 stundu garumā. Viņuprāt, ņemot
vērā to, ka skolas akreditācijas periods
ir seši gadi, tikpat ilgu varētu noteikt
arī skolotāju tālākizglītības ciklu.
Problēma slēpjas tur, ka šos kursus
skolotāji var apmeklēt tikai sava atva
ļinājuma laikā. Ir labi, ja kvalifikācijas
kursi tiek piedāvāti bez maksas. Bet
daudzos gadījumos skolotājiem par
tiem jāmaksā no savas kabatas.
– Manuprāt, šie kursi ir kļuvuši
par dažu firmu papildu peļņas avotu.
Starp citu, Latvijas Izglītības un zināt
nes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
jau 2009. gadā iebilda pret neadekvā
tām prasībām skolotāju tālākizglītī
bā, – skaidro M. Āboliņš.
– Vēl viens sasāpējis jautājums –
kolēģu aizstāšana, – turpina direktores
vietnieks mācību darbā Edvīns Rāfelds.
– Manuprāt, nav korekti, ka skolotājam
par kolēģa aizstāšanu maksā tikai 20 %
no tās summas, kuru saņemtu aizstā
tais kolēģis. Tie ir tikai daži desmiti
santīmu par mācību stundu.
– Ja skolotājs aizstāj kolēģi, viņa
atbildības mērs taču netiek noteikts
20 % apmērā, – uzsver Pumpuru vi
dusskolas arodorganizācijas vadītāja
R. Ukrina. – Mēs uzskatām, ka skolo
tājam par aizstāšanu ir jāsaņem pilna
samaksa.
– Dīvaina situācija izveidojusies
ar direktora vietnieku atvaļinājumu.
Laikā, kad direktore ir atvaļinājumā,
darbā ir jāatrodas kādam no vietnie
kiem. Galu galā veidojas situācija, ka
vietnieki nevar pilnībā izmantot savu
atvaļinājumu. Domāju, ka saprātīgs
risinājums būtu, ja jūlijā, kad skolā
paretam parādās tikai kāds nejaušs
apmeklētājs, tā tiktu slēgta un strādātu
tikai dežuranti, – ierosina E. Rāfelds.
Pedagogi arī uzskata, ka stundām
mācību gada ierastajā ritmā jānotiek
līdz 31. maijam, līdz jūnijam neplāno
jot skolēniem nekādus valsts pārbau
dījumus, kuros tiek iesaistīti skolotāji,
sūtot viņus kā novērotājus uz citām
skolām, tādā veidā pavasarī nojaucot
skolas darba ritmu.
– Valsts pārbaudījumi maijā mums
jauc darbu gandrīz triju nedēļu garu
mā. Tos vajadzētu plānot jūnijā līdz
Jāņiem, – skaidro E. Rāfelds.
Vairākus gadus Pumpuru vidus
skola ir piedalījusies un uzvarēju
si konkursos par sakoptāko skolu.
Šoruden pie Pumpuru vidusskolas uz
vīsies Zaļais karogs. Šis starptautiskais
ekosertifikāts tiek piešķirts par īpa
šiem sasniegumiem vides aizsardzībā
un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā
skolā un tās apkārtnē.
– Ir prieks, ka bērni uzskata sevi
par skolas saimniekiem un mēs uz vi
ņiem varam paļauties, – piebilst Irēna
Kausiniece, kura pirms gada saņēma
Triju Zvaigžņu ordeni par ilggadēju
un radošu ieguldījumu izglītības dar
bā. Direktori šim apbalvojumam ie
teica skolas kolektīvs. Ordeņa kapituls
bija ar viņiem vienisprātis l

Liepājā jaunais mācību gads
ir sācies īpaši. Vēl pērn šajā
Kurzemes pilsētā bija trīs
profesionālās izglītības iestādes,
bet šogad – tikai viena. Taču šis
stāsts nav par zaudējumiem,
bet par ieguvumiem. Pavasarī
notika reorganizācija. 1. martā,
juridiski apvienojot Liepājas
Būvamatniecības vidusskolu
ar Tūrisma un tekstila skolu,
tika atjaunots savulaik prestižais
Liepājas Valsts tehnikums (LVT).
Pēc mēneša – 1. aprīlī –
LVT pievienojās Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Liepājas
filiāles Profesionālā vidusskola.
Ilma RUGĀJA
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ar atjaunotā Liepājas Valsts
tehnikuma direktoru pēc kon
kursa tika apstiprināts RTU
Liepājas filiāles Profesionālās
vidusskolas līdzšinējais direktors Agris
RUPERTS. 24. augustā LVT ieguva
Profesionālās izglītības kompetences
centra statusu. Tagad reorganizētās mā
cību iestādes pilnais oficiālais nosau
kums ir “Profesionālās izglītības kom
petences centrs “Liepājas Valsts tehni
kums””. 1. septembrī te mācības uzsāka
1595 audzēkņi.
Atjaunotā Liepājas Valsts tehnikuma
direktoram Agrim Rupertam tagad darbu
ir nesalīdzināmi vairāk nekā jebkad.
– Kurzemes reģionā audzēkņu skaita
ziņā mēs tagad esam lielākā profesionālās
izglītības iestāde. Līdz ar kļūšanu par pro
fesionālās izglītības kompetences centru
mums uzlikti arī jauni pienākumi. Mēs
ne tikai nodrošinām valsts apmaksāto
sākotnējo profesionālo izglītību, bet esam
arī tiesīgi atzīt neformālā ceļā iegūto pro
fesionālo izglītību 37 specialitātēs, – stāsta
direktors.
– Ko līdz ar šīm pārmaiņām iegūst
reģions?

– Pirmkārt, mēs galveno uzmanību
pievēršam iespējai apgūt tās specialitātes,
kas nepieciešamas Kurzemes pusē. Tagad
mums ir iespēja procesus organizēt elas
tīgāk. Agrāk ne vienmēr tika respektētas
reģionālās vēlmes tās vai citas nozares
speciālistu sagatavošanā. Bet tieši te liela
daļa mūsu audzēkņu meklēs savu nāka
mo darba vietu. Tāpēc arī pastāvīgi jāiz
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– Kādas profesijas speciālisti
Liepājai ir īpaši vajadzīgi?

– Liepājai ir laba slava kā pilsētai,
kurā ražo kvalitatīvu sieviešu apakšve
ļu. Mums ir liels pieprasījums pēc šu
vējām. Taču jaunieši to neuzskata par
prestižu darbu. Šoruden šuvēju grupa
pat netika atvērta, jo nevarējām to no
komplektēt – uz 25 vietām saņēmām
tikai piecus pieteikumus. Taču jau otro
gadu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdz
finansēta projekta ietvaros tika izvei
dota drēbnieku grupa, kurā var iestā
ties audzēkņi vecumā no 17 līdz 25 ga
diem ar jau pabeigtu pamatizglītību.
Viena mācību gada laikā jauniešiem
ir iespēja iegūt drēbnieka profesionālo
kvalifikāciju un tikt pie plašām darba
iespējām – šī profesija dod iespēju ne
tikai atrast darbu kādā šūšanas uzņē
mumā, bet arī uzsākt savu individuālo
uzņēmējdarbību. Galvenais, ka rokā ir
tādas amata prasmes, kas noder visai
dzīvei. Apzinoties dzīves realitāti, mēs
mērķtiecīgi paplašināsim apmācību
piedāvājumu vidusskolu beidzējiem,
jo ne jau katrs vidusskolas absolvents
var turpināt mācības augstskolā – daļa
jauniešu neiztur iestājeksāmenus, da
ļai trūkst naudas, lai segtu mācību
maksu un vēl maksātu par dzīvošanu
galvaspilsētā, ja izvēlēto specialitāti ie
spējams apgūt tikai Rīgā. Tāpēc šogad
mēs izstrādājām un licencējām jaunu
izglītības programmu – “Klientu ap
kalpošanas speciālists”–, kurā mācību
ilgums ir pusotrs gads. Grupa, kurā
pārsvarā ir meitenes, veiksmīgi no
komplektēta. Tagad plānojam izstrā
dāt vēl kādu tehniskas specialitātes
programmu, kas būtu vairāk piemēro
ta puišiem.
– LVT renovācijas darbiem līdz
2013. gadam ir piesaistīti apmēram
trīs miljoni latu Eiropas Savienības
līdzekļu ar valsts līdzfinansējumu. Ko
par šo naudu plānojat paveikt?

– Renovēsim ēkas un modernizē
sim aprīkojumu, bet jau tagad plāno
jam tālākos darbus līdz 2015. gadam,
kuriem arī centīsimies piesaistīt papil
du līdzekļus. Kopumā projektu īsteno
šanai mums būs nepieciešami vairāk
nekā deviņi miljoni latu. Cita starpā
mēs vēlamies dot iespēju profesionālās
zināšanas un iemaņas apgūt arī jaunie
šiem ar kustību traucējumiem.
– Mācību iestādes laba sadarbība ar pašvaldību – kāds tai ir svars?

– Iniciatīva par 1920. gadā dibinātā
Liepājas Valsts tehnikuma atjaunošanu
nāca no pašvaldības puses. Un tālāk
viss ir darīts roku rokā. Var teikt, ka šo
brīd esam iesildījušies renovācijas star
tam. Būvniecība vēl nav sākusies, bet
ir pilnībā izstrādāts renovācijas mets.
Pagaidām tehnikuma telpas vēl atro
das trijās adresēs. Bet pēc pāris gadiem
mēs visi būsim vienuviet. Gribas to ko
pības sajūtu. Tāpēc 1. septembrī pirmo
reizi rīkojām svinīgo pasākumu visiem
audzēkņiem un 130 skolotājiem vienu
viet – tehnikuma sporta laukumā.

– Man pašam tādu izjūtu nav bi
jis. Varbūt tāpēc, ka šajā procesā tiku
iesaistīts no paša sākuma. Izglītības un
zinātnes ministrija man uzticēja vadīt
darba grupu, kas izstrādāja reorganizā
cijas stratēģiju. Tas bija radīšanas pro
cess, gatavojoties nepieciešamām pār
maiņām. Kā vadītājs labi sapratu savu
primāro pienākumu – nodrošināt au
dzēkņiem iespēju iegūt kvalitatīvu iz
glītību. Un to var nodrošināt tikai labi
pedagogi, par kuriem mācību iestādes
vadītājam arī ir jārūpējas.

– Viņu ir vairākums, bet, tā kā
mums dienesta viesnīcās pietiek vietas
visiem, kas grib šeit mācīties, tad varam
uzņemt audzēkņus arī no Latgales un
Rīgas. Kā nekā mēs piedāvājam apgūt
tādas programmas, kuras nepiedāvā
citas profesionālās skolas, piemēram,
mēs vienīgie gatavojam jau pieminētos
finanšu darbiniekus. Mēs apmācām
mehatronisko sistēmu tehniķus, kuri ir
nepieciešami ikvienā modernā ražot
nē, kur darbojas automatizētās vadības
līnijas un roboti.

– Daudzi jaunieši vēlas kļūt par fi
nanšu darbiniekiem. Apgūstot šo spe
cialitāti, mūsu absolventi var strādāt
apdrošināšanas uzņēmumos, plānot
uzņēmumu finansiālo darbību, strādāt
bankās un kredītiestādēs. Popularitātes

Liepājas Valsts tehnikuma direktors
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– Valsts garantēto stipendiju sa
ņem visi. Lai gan katrai mācību ies
tādei ir iespēja šīs stipendijas apmēru
diferencēt, katrs mūsu audzēknis mē
nesī saņem septiņus latus. Bet paralēli
šai stipendijai ikviens no viņiem var
pretendēt uz ESF stipendiju, kuras
apmērs ir līdz 50 latiem mēnesī. Par
mērķstipendiju piešķiršanu sekmēs
labākajiem audzēkņiem ik mēnesi
lemj komisija. Papildu nosacījums šīs
stipendijas piešķiršanai – audzēknim
nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi. Kā
mēnesī neattaisnoti nokavētas četras
akadēmiskās stundas, tā cerības uz
stipendiju vējā pat mācībās vislabāka
jiem. Iespēja saņemt mērķstipendiju
patiešām ir motivējoša – kopš tās tiek
piešķirtas, audzēkņi ievērojami mazāk
kavē un labāk mācās.

– Vai pie jums pārsvarā mācās
jaunieši no Liepājas puses?

– Kurās specialitātēs veidojas lielākais konkurss?

Zināšanas audzēkņiem
ir labas. Bet praktiskās
iemaņas mēdz pieklibot,
jo mums ir pieticīgāks
materiāli tehniskais
nodrošinājums.

– Vai stipendiju saņem visi tehnikuma audzēkņi?

pievēršam ļoti lielu vērību. Galu galā tā
ir daļa dzīves gudrības. Mēs savus au
dzēkņus diendienā mērķtiecīgi gatavo
jam reālajai dzīvei un konkurencei dar
ba tirgū. Četros gados viņi iegūst ne ti
kai profesionālo vidējo izglītību, bet arī
“uztrenē” patstāvību. Pirms diploma
saņemšanas pusgads jānostrādā praksē
kādā no uzņēmumiem. Daudzos ga
dījumos darba devēji jau prakses laikā
mūsu audzēkņiem izsaka piedāvājumu
tupināt strādāt uzņēmumā.

– LVT izveidošana, šķiet, nu jau
vērtējama kā veiksmīgs labās prakses piemērs. Taču parasti lielas pārmaiņas saistītas arī ar zināmām bailēm un bažām.

ziņā daudz neatpaliek tūrisma un vies
mīlības pakalpojumu specialitāte.
– Tehnikuma foajē starp citiem ziņojumiem izlasīju par praksi Spānijā...

– Mēs veiksmīgi esam iesaistījušies
dažādos projektos. Prakse Spānijā tiek
organizēta Leonardo da Vinci program
mas ietvaros. Pavasarī mūsu audzēkņi
bija praksē Vācijas pilsētā Hamburgā.
Paralēli arī profesionālo priekšmetu
pasniedzēji mācās un stažējas nozares
uzņēmumos – ne tikai Latvijā, bet arī
citās valstīs.

– Jūsu audzēkņi pagājušajā gadā
uzvarēja Latvijas Brīvo arodbiedrību
rīkotajā konkursā profesionālo skolu
audzēkņiem “Profs”, kurā īpaši tiek
vērtētas jauniešu zināšanas par darba tiesībām un darba drošību.

– Konkurss radīja labu papildu mo
tivāciju atsvaidzināt un nostiprināt jau
apgūtās zināšanas darba drošībā, kurai

– Kā jūs pats vērtējat mūsu valstī
iegūstamās profesionālās izglītības
konkurētspēju?

Foto – Arnis Rugājs

zina reģionālais darba tirgus. Mums ir
cieša sadarbība ar Liepājas uzņēmējiem
un nozaru asociācijām. Man ir bijusi
iespēja darboties dažādos nacionālajos
izglītības projektos, kas īstenoti sadar
bībā ar dažādu nozaru darba devējiem.
Tā esmu iepazinies ar daudziem uzņē
mējiem, kuriem arī rūp profesionālās
izglītības kvalitāte un kuri izprot izglī
tības sistēmas problēmas. Bet esmu arī
dzirdējis, kā dažs labs uzņēmējs tikai
zākā profesionālo izglītību – jūs tādi
un šitādi, jūs negatavojat to, ko mums
vajag. Kad es viņiem esmu tieši jautā
jis, ko jums īsti vajag, tad klusums. Lai
tā nebūtu, mēs paši uzrunājam darba
devējus.

– Esmu pietiekami daudz redzējis
un vērtējis, kāda ir apmācība ārzemēs,
lai teiktu, ka mūsu izglītības kvalitāte
nav sliktāka par ārzemēs iegūstamo.
Uzskatu, ka mēs esam konkurētspējī
gi. Zināšanas audzēkņiem ir labas. Bet
praktiskās iemaņas mēdz pieklibot, jo
mums ir pieticīgāks materiāli tehnis
kais nodrošinājums. Viens piemērs –
biju Itālijā skolā, kurā gatavo nākamos
kokapstrādes speciālistus. Tad uzņē
mums, kas ražo kokapstrādes mašīnas,
bez atlīdzības katru gadu uz skolu atved
un uzstāda vismodernāko iekārtu, līdzi
aizvedot iepriekšējā gadā lietoto mašī
nu. Mums tāda greznības nav pieejama,
bet ir citi risinājumi. Pie mums nāk
uzņēmumu vadītāji un vērtē audzēkņu
kvalifikācijas eksāmenus. Mūsu topošie
automehāniķi, mācoties 3. un 4. kursā,
vienu dienu nedēļā strādā autoservisā –
tajā darba vidē, kādā viņi nokļūs pēc
tehnikuma absolvēšanas...
– Vai esat pārliecināts, ka plānotais izdosies un tam pietiks līdzekļu?

– Mums vēl būs jāpacīnās par lī
dzekļiem no Eiropas Reģionālās attīs
tības fonda, lai paveiktu visu, kas iece
rēts. Bet es tiešām domāju, ka izdosies,
jo lēmējinstitūciju attieksme pret pro
fesionālo izglītību un tās vajadzībām
pēdējā laikā ir būtiski mainījusies uz
labo pusi. Mēs esam sadzirdēti un tie
kam uzklausīti l

Kad profesio
nālās izglītības
iestādēm radās
iespēja ķerties
pie modernizā
cijas, iegūstot
līdzekļus
no
Eiropas Reģionālās attīstības struktūrfon
diem, visu triju Liepājas pilsētas arodiz
glītības iestāžu vadītāji par to apspriedās
ar Domes priekšsēdētāja vietnieci Silvu
GOLDI, kuras pārziņā atrodas pašvaldī
bas darbs izglītības jomā.
– Modernizācija bija nepieciešama
visām trim skolām. Un katra skola bija
gatava ķerties pie darba. Bija iespēja pie
ejamos apmēram trīs miljonus latu sadalīt
trīs līdzīgās daļās, lai katrs rīkojas. Taču,
novērtējot kopējo veicamo darbu apjomu,
bija arī skaidrs, ka nevienai no skolām
ar atvēlēto naudu visus nepieciešamos
darbus paveikt neizdosies – kaut kas tiks
paveikts, bet daļa ieceru paliks pusratā.
Bija skaidrs, ka kopējais ieguvums būtu
vērtīgāks, ja līdzekļi netiktu sadrumstalo
ti. Lai apvienotu intelektuālos, materiālos
un finanšu līdzekļus, pilsētas pašvaldī
ba pieņēma lēmumu apvienot visas trīs
profesionālās izglītības iestādes ar mērķi
Liepājā izveidot modernu un prestižu pro
fesionālās izglītības centru. Izglītības un
zinātnes ministrija mūsu ieceri atbalstīja.
Var teikt, ka Liepājas Valsts tehnikums nu
ir sācis savu jauno dzīvi, un tālākie mēr
ķi ir veselīgi ambiciozi. Protams, korekti
jāatzīst, ka pārmaiņas saistās ne tikai
ar ieguvumiem, bet arī ar vienu otru zau
dējumu. Ne jau katrs spēj šīs pārmaiņas
pieņemt. Neraugoties uz to, ka darbu LVT
varēja turpināt visu triju skolu vadītāji, vie
na no direktorēm šo piedāvājumu tomēr
nepieņēma, – stāsta S. Golde, atzīstot, ka
mācības atjaunotajā Liepājas Valsts teh
nikumā varētu būt motivējošas daudziem
jauniešiem.
– Mēs ļoti daudz uzmanības veltām
izglītības satura kvalitātei un konkurēt
spējas nostiprināšanai, atbalstot izglītī
bas iestāžu tīkla attīstību. Demogrāfiskās
līknes lejupslīde un ekonomiskā migrācija
jau ir ietekmējusi skolēnu skaitu skolās,
iedzīvotāju skaitu pilsētās... Tikai norau
dzīties uz to un neko nedarīt – tādu viegl
prātību mēs nevaram atļauties. Lai jau
nieši nepamestu Liepāju un Latviju, mēs
stiprinām skolu tīklu un ceļam jaunus kor
pusus. Piemēram, Liepājas 5. vidusskolas
jaunais un modernais veidols kā magnēts
pievelk skolēnus ne tikai no Liepājas, bet
arī visai plašas apkārtnes. Pagājušajā
gadā Liepājā mācījās apmēram 800 bēr
nu no citām pašvaldībām. Sarūkošais
iedzīvotāju skaits ir ne tikai mūsu pilsētas,
bet arī visas valsts problēma. Tāpēc mēs
rīkojamies, lai pēc iespējas pievilcīgākas
iedzīvotājiem padarītu mūsu pirmskolas,
vispārējās, profesionālās un augstākās
izglītības iestādes – visu sistēmu. Liepājā
mums nav nācies slēgt nevienu skolu, bet
skolēnu skaita samazinājumu izjūtam arī
mēs. Ja 2001. gadā Liepājas vispārizglī
tojošajās skolās mācījās 13 500 skolēnu,
tad tagad pēc desmit gadiem – vairs tikai
9500. Taču mēs meklējam, domājam un
rīkojamies tā, lai skolas piepildītu un sko
lotājiem būtu darbs. Nozīmīgs ir Liepājas
Valsts tehnikuma profesionālās izglītības
kompetences centra statuss. Darba tirgū
ir pieprasījums pēc šuvējām, būvniecības,
kokapstrādes, metālapstrādes un san
tehnikas speciālistiem, skārdniekiem...
Tāpēc gatavojam profesionāļus, kas arī
paši ir spējīgi attīstīt privāto uzņēmējdar
bību. Viņi ar savām zināšanām un pras
mēm nopelnīs iztiku. Svarīgi ir kaut ko
spēt paveikt pašam, negaidot, kad darbu
piedāvās kāds cits, piemēram, labot au
tomašīnas, remontēt dzīvokļus vai kopā
ar skolasbiedriem izveidot savu mazo uz
ņēmumu. Galvenais ir strādāt un veidot
pievienoto vērtību savai dzīvei l

Foto – Valērijs Liepa
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Vērtīgo
pārmaiņu vējš
Liepājā
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Redzēt nevar, sajust var. Kas tas ir?
Viena no pareizajām atbildēm uz šo
jautājumu ir – stress.
Par stresu, tā atpazīšanu un iespējām
no stresa izvairīties stāsta Rīgas Stradiņa
universitātes Darba drošības un vides
veselības institūta direktors
Ivars VANADZIŅŠ.

Ilma RUGĀJA

V

isa mūsu dzīve ir stresa
pilna, un stress ir daļa no
mūsu dzīves. Būtībā tas ir
normāli, jo stresa faktori
ir mums visapkārt. Cilvēkam pat ir
nepieciešams stress, lai viņš kaut ko
darītu. Stresa moments ir kā papildu
motivācija, piemēram, paspēt paveikt
darbu laikā. Bez stresa mēs pat neva
ram pamosties no rīta. Taču teikt, ka
stress ir balts un pūkains – tā gluži
nevaram. Jo stress ir problēma. Kur tā
sākas? Stress darba vidē parādās tad,
kad ir neatbilstība starp to, ko cilvēks
var un prot, un to, ko no viņa prasa.
Arodveselības speciālisti uz stresa
problēmām raugās ļoti nopietni, jo
arodveselības jomā stresa radītās se
kas ir otra lielākā un biežākā problē
ma pasaulē tūlīt aiz muskuļu un balsta
sistēmas saslimšanām – sāpošajām
rokām un mugurām. Stresa raksturīga
iezīme – tas skar ļoti daudzus gados
jaunus cilvēkus. Un stresa “ievainoju
mi” nepaliek bez sekām.
Ja cilvēks saka, ka viņš jūtas lai
mīgs, darot to, kas viņam jādara,
tas nenozīmē, ka viņam nav stresa.
Protams, ir, bet valda līdzsvars un har
monija starp to, ko no šī cilvēka prasa
un ko viņš spēj vai grib darīt.

Labais stress
un sliktais stress

© laurent hamels – Fotolia.com

Nestreso!

Ir divu veidu stress. Labo stresu jeb ve
selīgo uztraukumu sauc par eustresu,
bet slikto uztraukumu sauc par distre
su. Labais stress mobilizē cilvēka dar
baspējas, palīdz koncentrēties, tādējā
di ļaujot visu paveikt ātrāk. Darbi “iet
no rokas”. Ja pārņem distress, cilvēks
tiek izsists no līdzsvara, jūt trauksmi,
kas var pāraugt panikā. Tādās situāci
jās drudžainas emocijas ņem virsroku
pār vēso prātu. Kas notiek? Tu apzi
nies, ka darbu paveikt gribi, bet nespēj
tam pieķerties.
Cilvēks spēj izturēt daudz, arī
pārbaudījumu ar slikto stresu mūsu
organisms zināmu laiku kompensē.
Runājot par stresu darbā, parasti pir
mā reakcija ir noliegums – nekāda
stresa nav. Un tā ir kļūda, jo agri vai
vēlu pārlieku liels stress ilgtermiņā var
radīt dažādas nepatīkamas sekas – ne
tikai emocionālas, bet arī fiziskas iz
pausmes, atstājot ietekmi uz cilvēka
veselību. Visbiežāk tas rada sirdsdar
bības traucējumus un depresiju. Var
parādīties sāpes mugurā, kas tipiski
saistās ar stresa radītu apātiju un no
māktību, taču ne vienmēr cilvēks to
apzinās, meklēdams citas cēloņsaka
rības.
Sadzīvē stresu var radīt, piemē
ram, tramvajs, kas kavējas, vai pēkšņi

uznācis lietus, kad līdzi nav lietus
sarga. Darba vidē viens no tipiskāka
jiem stresa faktoriem ir darba laika
neatbilstība darbinieka vēlmēm vai
personas tipam. Ja cilvēkam patīk agri
celties, tad, visticamāk, viņš darbu no
rīta nekavēs. “Pūcēm” būs grūtāk. Ir
cilvēki, kuriem ir apgrūtinoši piemē
roties darbam maiņās.
Vairākās profesijās problēmas rada
situācija, kad cilvēks skaidri nezina,
kad viņam būs jāķeras pie darba pie
nākumu pildīšanas. Tādas situācijas
bieži veidojas, piemēram, stjuartiem,
kas par nepieciešamību ierasties uz
reisu uzzina tikai īsi pirms lidoju
ma – cilvēkam jāsēž līdz vēlai naktij
pie telefona neziņā, izsauks viņu vai
neizsauks uz reisu, kas izlido pulksten
četros no rīta... Ir cilvēki, kas ar šo gai
dīšanas stresu salīdzinoši viegli tiek
galā un spēj to akceptēt, bet ne visi.
Cilvēki ir dažādi un var atšķirī
gi reaģēt uz vienu un to pašu stresu.
Vienam monotonais darba temps pie
konveijera neradīs nekādas problē
mas, bet cits jau pēc vienas dienas
pie konveijera zaudēs savaldīšanos.
Vienam darbā nepieciešami pastāvīgi
izaicinājumi, cits labprāt izvēlas rutī
nu. Viens ir gatavs nepārtraukti mācī
ties un apgūt kaut ko jaunu, cits – nē.

Katram savs stress

Būtisks faktors, kas arī var izraisīt
stresu, ir nespēja piedalīties lēmumu
pieņemšanā. Mēģināšu izskaidrot lī
dzībās. Ja pusdienās ir trīs ēdieni, tad

Vieni un tie paši
faktori, “ielaužoties”
darba vidē,
uz dažādiem
cilvēkiem var atstāt
atšķirīgu iespaidu –
daļai darbinieku
tie radīs stresu,
bet citiem – nē.
ierastajā kārtībā vispirms jāiztukšo
zupas šķīvis, tad jāēd otrais ēdiens un
tikai pēc tam – deserts. Bet kas notiek,
ja pirmie divi ēdieni manī neraisa lie
lu sajūsmu un vispirms gribas saldo?
Ja es uzreiz tikšu pie deserta, pēc tam
varēšu apēst arī to, kas man ne tik ļoti
garšo. Tāpat ar veicamajiem uzdevu
miem ir vieglāk tikt galā, ja cilvēkam
pašam ir iespējas izlemt, ar kuru darbu
sākt un kuru darīt pēc tam. Protams,
ne jau katrā darbā un ne katrā profesi
jā šāda izvēle ir iespējama.

Stresa iemesls var būt arī darba
samaksa vai statuss. Dažam cilvēkam
stresu uzdzen tikai doma vien par to,
ka citi saņem lielāku algu. Stresu var
radīt šķietami sīkumi, piemēram, pat
amata nosaukums, kas šo amatu ie
ņemošajam cilvēkam šķiet netīkams.
Iespējamu situāciju ir bezgala daudz.
Un daļai cilvēku tas radīs mokošu
stresu, ar kuru viņi netiek galā.
Stress zūd, ja ir skaidrība par vei
camajiem uzdevumiem un pienāku
miem. Lielai daļai cilvēku ir svarīgi,
lai viņiem ļoti precīzi tiktu nodefinēts,
kas jādara, lai nav neziņa un taus
tīšanās. Savukārt daļa cilvēku dod
priekšroku darba uzdevumiem, kuros
ietverts tikai kopējais uzstādījums un
norādīts virziens, kurā jāstrādā.
Vieni un tie paši faktori, “ielau
žoties” darba vidē, uz dažādiem cil
vēkiem var atstāt atšķirīgu iespaidu –
daļai darbinieku tie radīs stresu, bet
citiem – nē.
Stress ir biežs pavadonis darbos,
kuri saistīti ar klientu apkalpošanu.
Pircējs, kas uz līdzenas vietas sāk kaš
ķi, ir pārdevēja problēma. Bet nācies
saskarties ar tādiem pakalpojumu
sniedzējiem, kuriem jau uz pieres
rakstīts, ka viņš klientu labāk redzētu
ejam nekā nākam. Darbinieki ar šādu
attieksmi darba devējam ir arī ekono
miska problēma, jo nez vai klients otr
reiz vēlēsies nākt un tērēt savu naudu
tur, kur būs nelaipni apkalpots.
Stresa izpausmes var būt ļoti indi
viduālas. Akūtās stresa situācijās cilvē
ki mēdz nosarkt vai nosvīst, var sākt
straujāk sisties sirds. Pamatīga stresa
dēļ var saniķoties vēders un samesties
slikta dūša – tas ir stresa “trāpījums”
pa organisma vājāko vietu.
– Vai tiešām stresa dēļ var iedzīvoties kuņģa čūlā?

– Šajā apgalvojumā varētu būt daļa
patiesības. Es gan to vairāk uzskatu
par mītu. Tomēr gulēšanas un gremo
šanas sistēmas traucējumi stresa dēļ
var parādīties. Mūsdienās lielu daļu
stresa rada attiecības “mājas un darbs”,
ja mēs “nesam” “darbu uz mājām” vai
“mājas uz darbu”. Stress var rasties, ja
trūkst laika privātajai dzīvei. Stresu var
radīt arī darbs, kas saistīts ar ceļošanu.
Tagad arī Latvijā daudzi strādā tādā
ritmā – aizlido, nostrādā trīs četras
dienas citā zemē un tad lido atpakaļ uz
mājām. Pēc dažām dienām atkal lido
prom. Ir cilvēki, kam šāda veida darbs

ļoti patīk, bet citi pie tā nespēj pierast,
jo ir jāpārkārto attiecības starp darbu
un privāto dzīvi.
Darbu tomēr vajadzētu nodalīt no
privātās dzīves. Aktīva privātā dzīve
dod sirdsmieru un ir viens no vei
diem, kā cīnīties ar stresu. Darba vidē
stresa faktoru ir pietiekami daudz, un
tie var ielenkt no visām pusēm. Tas arī
stresu padara par ļoti lielu problēmu.
– Kas jums rada vislielāko stresu?

– Nepadarīti darbi situācijās, kad
vienlaikus sarodas par daudz darba
uzdevumu. Ja mēs jūtam stresu, ir jā
apzinās, ka tas var radīt noteiktas se
kas. Bet tās, protams, dažādiem cilvē
kiem būs atšķirīgas. Stress var iedzīt arī
apātijā vai depresijā, piemēram, darba
pāri galvai, bet tu vairs neko nespēj iz
darīt un jūties slikti. Darbi gaida, pats
darītājs sēž kā uz adatām un drudžaini
domā, ko darīt, bet nespēj nekam pie
ķerties. Laiks paiet, nekas nav izdarīts,
tāpēc cilvēks sāk nervozēt vēl vairāk.
Veidojas apburtais loks. Ja uz to tagad
paraugāmies valstiski un ekonomikas
kontekstā, stress rada milzīgus zaudē
jumus. Tad ko darīt, ja mēs nevēlamies
nodarīt pāri ne savai veselībai, ne eko
nomikai? Tas, kas slikts, mums jādabū
prom, tātad jātiek vaļā no riska faktora
nevēlamajām izpausmēm. Bet ar stre
su nav tik vienkārši, jo stress būtībā ir
“saaudzis” kopā ar darba uzdevumu.

Zāles pret stresu

Pirmais solis uz atbrīvošanos no stresa
ir stresa apzināšanās, nevis noliegšana.
Un tas no cilvēka prasa zināmu inteli
ģenci. Gandrīz katrā auditorijā sāksies
smiekli, ja lektors, skarot kādu jūtīgu
tēmu, klātesošajiem pajautās: “Vai jūs
gribat par to parunāt?” Vēl aizvien
daudzi iespēju un nepieciešamību ru
nāt par savām problēmām uztver kā
niekošanos. Bet, lai apzinātos problē
mu, par to ir jārunā. Mēs esam raduši
stresa radīto sasprindzinājumu turēt
sevī, kas nepavisam nav labi. Ja mēs
apzināmies, kas ar mums notiek, un to
izrunājam, mēs varam no tā atbrīvo
ties. Arī par stresu ir jārunā. Cilvēkam
ir jātiek skaidrībā, ko viņš grib un ko
viņš var. Lai atbrīvotos no stresa, var
būt pietiks vien ar pārorganizēšanos.
No stresa žņaugiem ikdienas darba
situācijā var izlauzties, kaut vai piece
ļoties no sava galda, izejot no kabineta
un mierīgi sagatavojot tasi tējas. Vai uz
brīdi izejot laukā paelpot svaigu gaisu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pētījuma “Darba apstākļi un riski
Latvijā, 2010” rezultāti liecina, ka
19 % nodarbināto darbā izjūt emo
cionālu vardarbību un/vai psiholoģis
ku ietekmēšanu. Toties darba devēji
bijuši daudz lielāki optimisti – 91 %
no aptaujātajiem darba devējiem ap
galvojis, ka viņa uzņēmumā neviens
darbinieks nav pakļauts šim riska fak
toram. Tas nozīmē, ka liela daļa darba
devēju vai nu nav iedziļinājušies un
nezina, kā jūtas viņu darbinieki, vai
arī nevēlas atzīt, ka viņu uzņēmumos
varētu būt stress darba vidē.
l l l

Darba vides risku pētījuma rezultāti
atklājuši interesantu kopsakarī
bu – psihoemocionālam stresam
ievērojami vairāk pakļauti darbinieki
tajos uzņēmumos, kur algu maksā
aploksnēs.
It kā nieks, bet situācijas maiņa ir vi
sai labs palīgs. Ja cilvēks jūt, ka darbs
nevedas, pauzes ieturēšana ir labs lī
dzeklis, kā pārvarēt stresu. Tā var tikt
galā ar lieko satraukumu un skaidrāk
ieraudzīt uzdevumu, kas uzreiz atvieg
lo tā paveikšanu.
Viens no galvenajiem iemesliem,
kas izraisa stresu, ir nesakārtota darba
vide. Tas jāpatur prātā ne tikai darba
devējam, bet arī darbiniekiem, pašiem
nepieļaujot psihoemocionālu vardar
bību. Darba dzīve nav vienas dienas
pasākums, līdz ar to arī darbā eksis
tējošie stresa faktori uz mums iedar
bojas ilgstoši un neizbēgami ietekmē
veselību.
Stresa situācijās pirmās zāles ir
nomierināties un apdomāties. Darbs
ir darāms, bet tam nav jāziedojas vai
jāupurējas, jo sava tiesa laika pienā
kas gan ģimenei, gan mājas darbiem,
gan vaļaspriekiem. Stresa “ievaino
jumu” dziedēšanai līdz labs un pie
tiekams miegs, kas ļauj atpūsties ne
tikai nogurdinātajam ķermenim, bet
arī nomierina satrauktās domas. No
rīta ar svaigu galvu ir viegli strādāt un
veiksmīgi tikt galā ar to, kas iepriek
šējā vakarā šķitis nepaveicams. Bet, ja
no darba mājās pārnestais stress sāk
postīt miegu un naktsmieru, neļaujot
cilvēkam mierīgi atvilkt elpu, tad, ie
spējams, jāpieņem lēmums par darba
maiņu l
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