Stjuarti
sargā savu
darba vidi

4.–5. lpp.

Katru meistaru
var novērtēt
un atzīt

6. lpp.

Strādāt
droši
ir stilīgi!

Vienotībā spēks!
Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienības
informatīvais
izdevums

Darba attiecības un darba drošība

8. lpp.
Nr. 4 (12) 2011

avīze

Arodbiedrībām
mūsdienās
jāattīstās
profesionāli
Ilma RUGĀJA

Foto – Arnis Rugājs

K

Attēlā no kreisās – “Supernetto” veikala kasiere pārdevēja Inga Skarbovska, veikala vadītājs un “Rimi” arodorganizācijas
priekšsēdētājs Andrejs Krasiļņikovs, kasieri pārdevēji Alda Ermiņa un Aleksandrs Zapoļskis un maiņas vadītāja Jekaterina Bunčejeva.

Karjera Latvijā
ir iespējamā misija
Visā Latvijā ir
111 “Rimi” tīkla veikali –
lielveikali, hipermārketi
un “Supernetto”
veikali. Tajos kopā
strādā aptuveni
4700 darbinieku.
Aptuveni ceturtā daļa
no viņiem ir “Rimi”
arodorganizācijas biedri.
Nu jau pusotru gadu šo
arodorganizāciju vada
Andrejs KRASIĻŅIKOVS.

Ilma RUGĀJA

V

eikali “Rimi” Latvijā ie
nāca pirms 15 gadiem,
bet arodorganizācija uz
ņēmumā tika izveidota
tikai 2004. gada aprīlī. Sākumā tajā
bija tikai daži desmiti biedru, bet
septiņu savas darbības gadu laikā,
piesaistot arvien jaunus uzņēmuma
darbiniekus, “Rimi” arodorganizāci
ja kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības
darbinieku arodbiedrības lielāko da
līborganizāciju.
Novembra vidū, pāris nedēļas
pirms savas 27. dzimšanas dienas,
Andrejs saņēma LBAS balvu –
“Rimi” arodorganizācija šogad tika

atzīta par vienu no Rīgas reģiona la
bākajām organizācijām.
– Patīkama tāda atzinība?

– Neapšaubāmi. Katram cilvē
kam ir patīkami apzināties, ka viņa
darbs ir pamanīts un atzinīgi novēr
tēts. Turklāt man tas ir pirmais ap
balvojums. Tas, ka pirms nepilniem
sešiem gadiem sāku strādāt veikalā,
ir nejaušība. Mana pirmā darbavie
ta uzreiz pēc skolas beigšanas bija
Daugavpils hipermārkets. Tur strā
dāju par kasieri pārdevēju elektro
nikas nodaļā. Taisnību sakot, tirdz
niecība nebija tā joma, par kuru būtu
iepriekš sapņojis un saistībā ar to
plānojis savu nākotni. Pēc vidussko
las iestājos Latvijas Universitātē un

sāku studēt psiholoģiju – man gribē
jās mācīties tālāk. Sākās lielā braukā
šana šurpu turpu no Daugavpils uz
Rīgu. Tad mana draudzene sāka mā
cīties Rīgā un no Daugavpils pārcēlās
uz galvaspilsētu. Sapratu, ka arī man
tā vajadzētu rīkoties, taču vispirms
vajadzēja atrast darbu. Pārlūkojot
“Rimi” vakances, ieraudzīju, ka vie
nā no Rīgas “Supernetto” veikaliem
tiek piedāvāts maiņas vadītāja darbs.
Mājiniekiem un darbabiedriem ne
ko nesakot, nosūtīju savu CV un pie
teicos uz šo darbu. Tālākie notikumi
risinājās gandrīz zibenīgi. Pēc divām
dienām jau saņēmu uzaicinājumu uz
darba interviju.
Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä

oncerna “Latvenergo” meitas sabied
rība “Latvijas elektriskie tīkli” izvei
dota nesen, reorganizējot akciju sa
biedrību “Augstsprieguma tīkls”, bet
uzņēmuma arodorganizācija, kuru vada Aivis
DIŠLERS, savā nosaukumā “Augstsprieguma
tīkla Arodorganizācija” saglabājusi norādi uz šo
pēctecību. Aivis ir elektrosistēmu inženieris ar
maģistra grādu enerģētikā un 13 gadu darba pie
redzi šajā uzņēmumā. Ikdienā viņam bieži nākas
doties komandējumos pa visu Latviju, veicot tie
šos darba pienākumus.
Par savu iestāšanos arodbiedrībā Aivis jokojot
saka, ka tas bijis “izdevīgs darījums” – puiši sprie
duši, vai arodbiedrība nevarētu palīdzēt ar sporta
zāles īres apmaksu volejbola treniņiem. Aivja tie
šā vadītāja vietnieks Imants Muižnieks, kas dar
bojies arodkomitejā, piedāvāja atbalstīt sportu, ja
puiši, kas nav arodbiedrībā, tur iestāsies.
– Iestājāmies, un arodbiedrība mūsu lūgumu
atbalstīja, – ar smaidu saka Aivis, piebilstot, ka
ceļā uz iesaistīšanos arodbiedrībā bijušas vēl pā
ris zīmīgas sakritības.
– Biznesa augstskolā “Turība” studēju juris
prudenci un diplomdarbam izvēlējos tēmu par
darba koplīgumiem. Pirmais, pie kā aizgāju kon
sultēties, bija darba devēja jurists. Cik nopratu,
viņš šajā jautājuma ne varēja, ne arī īsti gribēja
man palīdzēt. Nācās vien pašam meklēt atbildes
uz visiem jautājumiem. Aizstāvot pirmo darbu,
ieguvu jurista palīga kvalifikāciju. Studējot tālāk,
arī bakalaura darbam izvēlējos tēmu par koplīgu
miem. Varu teikt, ka tagad pietiekami labi orientē
jos gan koplīgumu slēgšanas procedūrā, gan juri
diskajās niansēs, kā arī sociālajās garantijās, kas ir
būtiskas darba ņēmējiem.
“Latvenergo” kopumā strādā apmēram
4500 cilvēku, no kuriem aptuveni 80 % ir arod
biedrības biedri. Akciju sabiedrība “Latvijas elek
triskie tīkli” nodarbina aptuveni 450 cilvēku. Ja
vēl pirms pāris gadiem šī uzņēmuma arodbiedrī
bā bija nepilni 70 % darbinieku, tad tagad Aivja
vadītā arodorganizācija apvieno 80 % no uzņē
muma darbiniekiem.
– Cilvēkus ir grūti motivēt un pārliecināt.
Daļai ir vecišķi stereotipi par arodbiedrībām. Citi
arodbiedrībā nestājas, jo nevēlas maksāt biedru
naudu – visi koplīgumā paredzētie labumi viņam
tāpat tiek, un vēl nauda ietaupās.
– Kādi ir efektīvākie “instrumenti”, lai ieinteresētu kolēģus pievienoties arodbiedrībai?

– Arodbiedrību var vērtēt pēc tās paveikta
jiem darbiem – ja cilvēks savām acīm redz, ka
arodbiedrība dara ko būtisku savu biedru labā
un aizstāv viņu intereses.
Turpinājumu lasiet 4. lpp. ä
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Darba attiecībām
ir jābūt tādām,
lai ikviens cilvēks
baudītu vienlīdzīgu
un taisnīgu, bet
tajā pašā laikā
personisku
attieksmi.

Vēl pēc četrām dienām braucu uz
Rīgu. Un vēl pēc divām dienām jau
sāku strādāt jaunajā darbavietā.

– Tā pēkšņi izrauties no mājām...

l l l

9. decembrī biznesa augstskolā
“Turība” risināsies LBAS rīkotā ikgadējā konkursa profesionālo skolu
audzēkņiem “Profs” fināla kārta,
kurā tiksies un par darba tiesībās un
darba drošībā erudītākās skolas godu
sacentīsies piecas komandas – reģionos notikušo pusfinālu uzvarētājas. Rīgas reģionu finālā pārstāvēs
Bulduru Dārzkopības vidusskola,
Zemgali – Vecbebru profesionālā vidusskola, Vidzemi – Ogres Valsts tehnikums, Kurzemi – Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas
Valsts tehnikums” 2. komanda, bet
Latgali – Austrumlatgales profesionālā vidusskola.
l l l

Decembrī klajā nāks juristes Kristīnes
Dupates sagatavotie metodiskie materiāli “Eiropas Savienības tiesas
prakse darba tiesībās”. Grāmatas
tirāža – 10 000 eksemplāru.
l l l

Decembra vidū tiks publiskoti tirgus
un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās Latvijas iedzīvotāju
aptaujas rezultāti, kuros būs iekļauta
arī analīze par avotiem, no kuriem
cilvēki gūst informāciju par darba
tiesībām un darba aizsardzību.
Pētījuma rezultāti būs pieejami LBAS
interneta mājas lapā www.arodbiedribas.lv, kur publicēti arī iepriekšējo
LBAS iniciēto pētījumu pārskati.
l l l

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera
raidījumā “Krustpunktā”, sniedzot
atbildes uz klausītāju jautājumiem
par darba tiesiskajām attiecībām.
Savukārt LTV 1 raidījumā “Viss notiek” LBAS pārstāvji komentē aktualitātes darba tirgū un darba attiecībās.
l l l

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba līgumiem
un ģenerālvienošanos nozarēs, lai
nodrošinātu vienotu darba koplīgumu
un ģenerālvienošanos reģistru, kas
plašākai auditorijai palielinās izpratni
par darba koplīgumu saturu uzņēmumos un radīs lielākas iespējas pārņemt labo praksi.
Papildu informācija: projekta vadītāja
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv

– Kad un kā jūs iestājāties arodbiedrībā? Kāds pienāca klāt un paaicināja?

– Nē, kad sāku strādāt Daugavpilī,
pats meklēju kontaktus – satiku pa
ziņu, kas bija strādājusi “Rimi”. Viņa
sazinājās ar Tirdzniecības darbinieku
arodbiedrības priekšsēdētāju Mairu
Mucenieci. Tad Maira man piezvanī
ja un izskaidroja, kā rīkoties. Tad arī
rakstīju iesniegumu un iestājos arod
biedrībā.
– Kas jūs pamudināja kļūt par
arodbiedrības biedru?

– Es gribēju būt piederīgs ne tikai
darbam un uzņēmumam, kurā strā
dāju, bet arī iesaistīties organizācijā,
kurai ir iespēja veidot lietišķu dialogu
un sadarbību starp darba devēju un
darbiniekiem. Es nestājos arodbied
rībā tāpēc, ka justos kaut kādā veidā
apdraudēts. Un, būdams “Rimi” dar
binieks, es ne mirkli neesmu jutis ap
draudējumu.

– Vai “Rimi” arodorganizācijā
stājas jauni biedri?

– Jā! Nāk klāt. Taču kopējais arod
organizācijas biedru skaits būtiski ne
pieaug, jo uzņēmumā, līdzīgi kā citos
mazumtirdzniecības
uzņēmumos,
ir diezgan liela kadru mainība. Gan
jāsaka, ka pēdējā laikā tā ir mazinā
jusies.
– Ko labu arodbiedrība ir paveikusi savu biedru interesēs?

– Arodbiedrība ar darba devēju
ir noslēgusi nu jau otro koplīgumu –
“Rimi” koplīgums tiek slēgts uz trim
gadiem. Gatavojot jauno koplīgumu,
mēs to ilgi saskaņojām, domādami, ka
varēsim vienošanos paplašināt un tajā
no jauna iekļaut vairākus darbinie
kiem izdevīgus papildu nosacījumus,
taču krīze liedza šo nodomu īstenot
pilnā apjomā. Tomēr labi ir arī tas, ka
jaunā koplīguma nosacījumi ir tikpat
labi kā iepriekšējie. Darbinieki neko
nezaudēja. Ļoti vērtīgi, ka darba de
vējs atbalstīja arodbiedrības ierosmi
par darbinieku apdrošināšanu. “Rimi”
apmaksā veselības apdrošināšanas po
lises visiem darbiniekiem, kuri uzņē
mumā nostrādājuši trīs un vairāk ga
dus, tā atbalstot uzņēmumā strādājošo
lojalitāti. Polises segums ir atkarīgs
gan no uzņēmumā nostrādātā laika,
gan no ieņemamā amata. Ja cilvēks
vēlas savai polisei plašāku segumu, tad
viņš par to var piemaksāt no savas pu
ses. Piemēram, es pats no savas kaba
tas piemaksāju, lai mana polise segtu
arī zobārstniecības pakalpojumus.
– Ko jums ir iemācījis veikala
vadītāja un arodbiedrības līdera
darbs?

nozīme. Pircējs ir jāapkalpo ātri un
labi – tas ir katra pārdevēja pamatli
kums. Pircējs veikalā ir mūsu ciemiņš,
kuru apkalpojam ar cieņu.
– Vai sākotnēji nejaušā darba
izvēle laika gaitā ir mainījusi jūsu
priekšstatu par darbu tirdzniecībā?
Foto – Arnis Rugājs

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju 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 pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās attiecības.

– Jā, viss notika ļoti ātri, pat īsti
nebija laika pārdomām. Kad braucu
uz Rīgu, pat nezināju, kur dzīvošu,
kur nakšņošu. Pavērsiens bija krass.
Daugavpilī man ir vecāku mājas,
zeme, viss. Darba intervijā man vai
cāja, kā plānoju iekārtot savu dzīvi.
Ņemot vērā to, ka, strādājot veikalā,
grafikā divām darba dienām sekoja
četras brīvdienas, varēju arī izbraukāt
uz mājām. Taču nolēmu, ka palikšu
Rīgā. Sākumā izmantoju studentiem
doto iespēju apmesties dienesta vies
nīcā un sāku meklēt īres dzīvokli. Varu
teikt, ka no 2009. gada pavasara esmu
pa pusei rīdzinieks. Bet uz Daugavpili
pie vecākiem braucu bieži – vismaz
reizes trīs mēnesī.
Pa šo laiku Andrejs pakāpies
pa karjeras kāpnēm un tagad jau ir
“Supernetto” veikala vadītājs, kurā
strādā pusotru desmitu liels darbinie
ku kolektīvs. Var teikt, ka viņiem ir
zināma priekšrocība – vajadzības ga
dījumā ar Andreju klātienē var apru
nāties ne tikai kā ar tiešo priekšnieku,
bet arī kā ar arodbiedrības līderi.

– Pirmkārt, esmu paplašinājis sa
vu redzesloku. Es daudzas situācijas
varu vērtēt no diviem skatpunk
tiem – gan kā veikala vadītājs, gan kā
arodorganizācijas priekšsēdētājs. Abu
darbu pieredze man ļauj labāk izvēr
tēt problēmas, analizējot tās gan no
darba devēja, gan darba ņēmēja puses.
Piemēram, trīs no mūsu veikala dar
biniekiem studē. Plānojot darbu, pēc
iespējas cenšos ņemt vērā viņu mācī
bu grafiku.
– Darba devējs ir tikai ieguvējs,
ja darbinieki jūtas labi.

– Jā, un tad, kad ir labi, vienmēr
vēl kaut ko var uzlabot. Svarīgākais ir,
lai darba apstākļi būtu droši un cilvēki
tajā justos stabili. “Rimi” darbiniekiem

Ir bijuši vairāki
gadījumi, kad cilvēks
dod man atlūgumu
un piebilst, ka
biļetes ceļam jau ir
nopirktas.
alga vienmēr tiek pārskaitīta precīzi
noteiktajā termiņā. Mūsu darbinieki
saņem visas sociālās garantijas, pie
mēram, “māmiņu algas”, slimības
pabalstus. Tā arī darbiniekiem ir laba
motivācija strādāt uzņēmumā.
(“Rimi” jau divus gadus pēc kārtas
piedalījies Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības un Latvijas Darba devēju
konfederācijas rīkotajā “Ilgtspējas indeksa” novērtējumā, abas reizes sasniedzot augsto sudraba līmeni. Tas arī ir
uzņēmuma sociālās atbildības apliecinājums. – Red.).
– Ir gadījies dzirdēt, ka priekšniecība pārdevējiem “neļaujot slimot,
draudot ar atlaišanu”. Vai darbinieki
par to ar jums ir runājuši?

– Man grūti iedomāties, ka kāda
“Rimi” tīkla veikala vadītājs ar drau
diem spiestu slimam cilvēkam nākt
uz darbu. Man ar tādu situāciju nav
nācies saskarties, un neviens ar mani
kā arodorganizācijas vadītāju par to
nav runājis. Kā veikala vadītājs sa
viem darbiniekiem esmu teicis, ka
tad, kad cilvēks ir slims, viņam ir
jāārstējas. Ja pārdevējs ir slims, bet
tomēr nāk uz darbu, viņš dara pāri
ne tikai sev, bet apdraud arī kolēģu
un pircēju veselību. Jo ātrāk cilvēks
sāks ārstēties, jo ātrāk tiks uz kājām
un ātrāk varēs atgriezties darbā. Ja
nu patiešām kādas struktūrvienības
vadītājs slimam cilvēkam liedz ārstē
ties, draudot ar atlaišanu no darba,
tāda problēma noteikti ir jāpārrunā
ar arodbiedrību. Un arodbiedrības
pienākums tādā gadījumā ir aizstāvēt
darbinieka intereses.
– Jūsu arodorganizācijas biedri
strādā veikalos, kas izkliedēti pa
visu Latviju. Ja kādam ir sakāmais
uz sirds, no Liepājas vai Rēzeknes uz
Rīgu diez vai cilvēks uzreiz skries...

– Tāpēc ir telefons. Man var arī
e-pastu atsūtīt. Vieglākai un ērtākai
saziņai “Rimi” arodorganizācija ir iz
veidojusi un uztur savu interneta mā
jas lapu.

– Iepirkšanās ir viens no mūsu
ikdienas rituāliem. Un teju vai katru
dienu mēs sastopamies ar pārdevējiem, kas strādā mājām tuvākajā
veikalā. Tāpēc gribas, lai šajos īsajos mirkļos, kad notiek lietišķa norēķināšanās par pirkumu, pārdevēja
vai kasiere apkalpotu ātri un nebūtu
pikta... Ir skaidrs, ka kasiera katram
pircējam teiktais “labdien!” ir daļa
no darba rutīnas, bet man šī sasveicināšanās ir patīkama. Kāds ir labs
pārdevējs?

– Tāds, kas saprot pircēju un, da
rot savu darbu, prot norobežoties no
savām privātajām lietām. Pozitīvam
pārdevēja noskaņojumam ir ļoti liela

Maira MUCENIECE,
Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētāja:
– Andrejs ir labs arodorganizācijas vadītājs, kurš
izprot tās problēmas, ar kurām nākas saskarties uzņēmumā strādājošajiem. Arī pārējie “Rimi” arodorganizācijas aktīvisti nežēlo savu brīvo laiku, lai rīkotos visu
uzņēmumā strādājošo labā. Par Andreju atzinīgi izsakās ne tikai jaunie, bet arī vairāk pieredzējušie kolēģi.
Ne velti viņi uzrunāja tieši Andreju, virzot jauno kolēģi
par arodorganizācijas vadītāju. Ir prieks, ka Andrejs
šo darbu uzņēmās, jo viņš spēj mierīgi un bez liekiem
asumiem risināt lietišķu un mērķtiecīgu dialogu. Viņš
ir nesavtīgi ieinteresēts panākt ikvienam darbiniekam
iespējami labāko risinājumu.

– Jā! Domāju, ka šajā jomā varē
tu arī turpināt savu karjeru, piemē
ram, veikalu loģistikā. Mani interesē
arī tirgus analīze. Domāju, ka man
“Rimi” vēl ir pietiekamas izaugsmes
iespējas.
– Kā veicas ar psiholoģijas studijām?

– Tiku līdz trešajam kursam, bet
ģimenes apstākļu dēļ studijas uz laiku
nācās “iesaldēt”. Taču es noteikti mek
lēšu iespēju tās atsākt. Vēl jo vairāk
tāpēc, ka man patīk mācīties.
– Ņemot vērā, ka esat ne tikai
veikala vadītājs, bet arī visa uzņēmuma arodorganizācijas vadītājs,
jūsu darbinieki var justies pavisam
droši.

– Cilvēka izvēli jau nosaka ne tikai
darbs, bet arī citi faktori. Manis vadī
tajā veikalā tāpat ir diezgan liela kad
ru mainība. Visbiežāk tas saistīts ar
lēmumu braukt strādāt uz ārzemēm.
Ir bijuši vairāki gadījumi, kad cilvēks
dod man atlūgumu un piebilst, ka
biļetes ceļam jau ir nopirktas. Brauc
projām pa vienam un ar visām ģi
menēm, kopā ar bērniem. Bet cilvēki
arī atgriežas un atkal nāk strādāt pie
mums – mūsu veikalā jau bijuši divi
tādi gadījumi.
– Jūsu jaunākais brālis pirms
septiņiem gadiem aizbrauca uz
Angliju, tātad par dzīvi un darbu
prombūtnē no Latvijas varat spriest
arī pēc ļoti tuva cilvēka pieredzes.

– Brālis aizbrauca, būdams pār
liecināts, ka te nespēs veidot karje
ru. Tobrīd viņam bija tikai 16 gadu.
Vecākiem pat nebija iespēju daudz
iebilst, jo viņi tika nostādīti fakta
priekšā. Sākumā brālis strādāja kādā
uzņēmumā par kosmētikas pakotāju.
Pēc kāda laika viņš Anglijā pabeidza
vidusskolu, tagad strādā un studē.
– Zinot, ka brālim klājas labi, pašam nav gribējies aizbraukt? Varbūt
jums ir bail riskēt?

– Ja man patiešām būtu bail riskēt,
tad es būtu palicis Daugavpilī. Es ne
vēlos atstāt zemi, kur esmu dzimis un
audzis. Laikam jau gribas pierādīt, ka
varu kaut ko panākt arī tepat.
– Ar brāli laiku pa laikam sazināties?

– Jā, arī ciemos pie viņa esmu bi
jis. Zinu, ka brālis neplāno atgriezties.
Viņa darbs saistīts ar datoriem. Viņš
kā ārštata darbinieks pats meklē un
veido darba kontaktus. Pats sev saim
nieks.
– Rīga vai Daugavpils – kur domājat dzīvot turpmāk?

Foto – Nora Krevņeva /A.F.I.

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

– Es jau esmu pieradis pie Rīgas.
Un domāju par tālāko karjeru. Jā, es
arī turpmāk gribu strādāt “Rimi”, kur
jūtu izaugsmes iespējas.
– Kādas atziņas savos 27 gados
esat guvis – dzīvē un darbā?

– Dzīve ir pielāgošanās māksla.
Darba attiecībām ir jābūt tādām, lai
ikviens cilvēks baudītu vienlīdzīgu un
taisnīgu, bet tajā pašā laikā personisku
attieksmi l
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Tas ir labi –
nekad nejusties
vienai

Akciju sabiedrībā “Aldaris” strādā aptuveni 300 darbinieku,
no kuriem divas trešdaļas apvienojušies uzņēmuma
arodorganizācijā, tās vadības grožus uzticot Ingai OZOLAI.

Ilma RUGĀJA

– Mums ir svarīgi, lai ikviens dar
binieks pēc iespējas labāk iepazītu
savu uzņēmumu, jo lepoties var tikai
ar to, ko tu pazīsti, kas tev nav svešs.
Svarīgi ir zināt, ko dara kolēģi, lai ar
cieņu izturētos pret viņu paveikto.
Svarīga ir sadarbības un pleca sajū
ta. Starp citu, visbiežāk tieši šoferi
ekspeditori ir tie “Aldara” darbinieki,
ar kuriem vaigu vaigā kā uzņēmuma
pārstāvjiem sastopas klienti, kuriem
tiek piegādāta mūsu produkcija.
Katra tikšanās ar uzņēmuma pārstāv
jiem klātienē veido priekšstatu par
uzņēmumu kopumā.
– Kuri brīži jūsu darbā iezīmējas
ar visaugstāko stresa koeficientu?

– Grūti ir tad, kad valdība maina
likumus. Turklāt izmaiņas notiek bie
ži. Mēs koplīgumā neesam pārrakstī
juši likumu normas, bet tur ir norādes
un atsauces uz likumiem. Ja Saeima
izgroza likumu par sliktu darba ņēmē
jiem, tad mums nekavējoties jālemj,
vai mūsu arodbiedrība ir gatava to
pieļaut. Ja neesam ar mieru, jāiet runāt
ar uzņēmuma vadību par izmaiņām
koplīgumā, lai pacenstos darbinie
kiem saglabāt tos sociālos labumus,
par kuriem esam vienojušies tad,
kad tika veidots un slēgts koplīgums.
Kad nepieciešams, konsultējos ar eks
pertiem Latvijas Industriālo nozaru
arodbiedrībā, kuras dalīborganizācija
mēs esam – mums ir izveidojusies ļoti
veiksmīga sadarbība. Tas ir labi – ne
kad nejusties vienai.
– “Aldaris” ir viens no tikai trim
uzņēmumiem Latvijā, kurš šogad
“Ilgtspējas indeksa” vērtējumā ieguva “zeltu”. Pērn bija “sudrabs”,

Foto – Arnis Rugājs

AS “Aldaris” bija viens no 11 uzņēmumiem, kas šogad 6. janvārī svinīgā
ceremonijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā saņēma LBAS sadarbī
bas partnera balvu. No kreisās – Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības
priekšsēdētāja Rita Pfeifere, AS “Aldaris” arodorganizācijas priekšsēdētā
ja Inga Ozola un AS “Aldaris” valdes priekšsēdētāja Ināra Šure.

gatavi to pieņemt un samierināties,
rēķinoties ar to, ka uzņēmuma tēri
ņus ietekmē paaugstinātais akcīzes
nodoklis un nekustamā īpašuma no
doklis, gāzes un elektroenerģijas cenu
kāpums. Tomēr zaudēt kādu no agrāk
baudītiem labumiem tik un tā nebūtu
patīkami.
– Kāds ir jaunais koplīgums?

Foto – no Ingas Ozolas privātā arhīva

– Kāpēc “Aldarim” ir tik svarīgi,
lai ikviens darbinieks zinātu, kas notiek uzņēmuma “sirdī”?

Foto – Aivars Siliņš /fotostudija.lv

I

nga “Aldarī” nostrādājusi jau
15 gadus. Pašā sākumā viņai tika
piedāvāts darbs Mārketinga,
pārdošanas un loģistikas depar
tamentā kā sekretārei datu analītiķei.
Apliecinājusi savas IT speciālistes
prasmes, Inga tika arī IT nodaļas va
dītājas amatā. Tagad Ražošanas un lo
ģistikas departamentā Ingai papildus
arodbiedrības vadītājas pienākumiem
tiek uzticēti dažādi projekti. Viņa ir arī
viena no “Aldara” iekšējiem treneriem,
kas savu pieredzi izmanto, apmācot
uzņēmuma šoferus.
– Mūsu šoferi tiek īpaši apmācī
ti, lai viņi pārvaldītu drošas un eko
nomiskas braukšanas prasmes. Viņi
prot strādāt arī ar dokumentiem. Tā
kā preču piegāde saistīta ar smagumu
celšanu un nešanu, tad arī tas jāiemā
cās darīt pareizi, lai nekaitētu savai ve
selībai. Tāpat šoferīšiem jāzina, kā pa
reizi rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes
negadījums... Varbūt kāds pavīpsnās –
tās taču elementāras un pašas par
sevi saprotamas lietas. Bet tieši tās ir
pirmās, kas mēdz piemirsties ikdienas
darba rutīnā. Un vēl – lai mūsu šoferi
zinātu un savām acīm būtu redzējuši,
kā top “Aldara” produkcija, viņus īpaši
iepazīstinām ar uzņēmumu un tā ra
žošanas procesiem.

AS “Aldaris” Ražošanas un loģistikas departamenta kolektīvs kopīgā iz
braukumā 2010. gada pavasarī pie 800 gadu vecā Turbu dižozola Ikšķiles
novada Tīnūžu pagastā.
šogad – jauns pakāpiens. Ar to patiešām var lepoties.

– Pēc balvas saņemšanas uzņēmu
ma valdes priekšsēdētāja Ināra Šure
pienāca man klāt un tā sirsnīgi notei
ca: “Paldies arodbiedrībai, ka mums ir
zelts!” Es lepojos arī ar to, ka “Aldaris”
šī gada sākumā saņēma LBAS sadarbī
bas partnera balvu. Tas tikai apliecina,
ka uzņēmumā arodbiedrība un darba
devējs risina veiksmīgu dialogu.
Ieaicinājusi savā kabinetā, Inga
piebilst, ka tas atrodas ideālā vietā –
pa ceļam no darbinieku ģērbtuvēm
uz ražošanas cehiem. Ja kādam kolē
ģim uzrodas kas jautājams vai sakāms,
garām ejot, var pavērt durvis un ātri
pārrunāt, kas uz sirds – ne tikai par
amatiem, algām un darba pienāku
miem, bet arī par sadzīviskām lietām.
Reizēm patiešām vajag parunāties par
to, kā dzīvojam, un to, ko domājam.
Tas arī pieder pie lietas, ja darbabiedri,
kas ilgus gadus kopā strādājuši, labi sa
protas un jūtas kā draugi. Tā kolektīvā
vieglāk ienākt arī jaunajiem kolēģiem.
– Ir ļoti veselīgi, ja kolektīvā viss
tiek laikus pārrunāts un problēmas
nesamilzt līdz konfliktam. Tāpēc lai

ku pa laikam mēdzu atgādināt – ne
kad negaidiet tik ilgi, kamēr dvēselē
sāk “katliņš vārīties”. Ja uzņēmumā
kopīgiem spēkiem jāatrisina kāda
problēma, tad ir ļoti svarīgi, lai cilvēki
uzticētos cits citam. Nebūs uzticēša
nās, visi labie nodomi aizies vējā. Bez
uzticēšanās nebūs iespējas sabalansēt
vēlamo ar iespējamo. Gan arodbied
rībai, gan darba devējam ir veselīgi
iet uz godīgiem kompromisiem, jo
korekta piekāpšanās ir laba iestrāde
nākotnes ieguvumiem. Nekad nevajag
sisties ar pierēm kā āžiem vai stīvēties
un raut katram uz savu pusi. Pirms
pāris gadiem, kad arī “Aldarim” nācās
ļoti prātīgi rēķināt, kā pārvarēt krīzes
laika radītās problēmas un iztikt ar
ierobežotajiem finanšu līdzekļiem,
uzņēmuma vadība mūs iedrošināja –
tiklīdz kļūs vieglāk, būs arī labāk. Un
šis solījums tiek pildīts.
Pagājušajā gadā “Aldarī” tika no
slēgts jauns koplīgums. Inga saka –
pat labāks nekā iepriekšējais. Kamēr
tas tapa, ne viens vien “Aldara” dar
binieks bažījās, kas tur “paliks pāri”,
vai darba devējs necentīsies pēc ie
spējas “ieekonomēt”. Cilvēki pat bija

– Nosacījumi ir pat labāki, nekā
bija pirms tam – bez izmaiņām tika
saglabāti visi tie darbiniekiem pare
dzētie sociālie labumi, par kuriem vie
nošanās ar uzņēmuma vadību bija pa
nākta jau iepriekšējos gados. Papildus
tam visam ir noteikts, ka gadījumos,
ja darbinieks slimo desmit dienas vai
vairāk, darba devējs viņam slimības
lapu apmaksā nevis no otrās, bet jau
no pirmās slimības dienas. Šogad
“Aldaris” darbiniekiem sarūpēja vese
lības apdrošināšanas polises ar vērtī
gāku segumu, nekā tas bijis līdz šim.
Algas saglabātas līdzšinējā līmenī.
Darbiniekus, kuriem maiņa sākas rīta
agrumā vai beidzas vēlu vakarā, ved ar
uzņēmuma autobusu. Cilvēkiem tas ir
ļoti ērti, tāpēc mēs no busiņa neattei
cāmies pat lielās taupīšanas laikā.
“Aldara” arodbiedrības biedriem
ir īpašs stimuls apmeklēt kultūras
pasākumus – arodbiedrība katram
gadā kompensē 15 latus par biļetēm
kultūras pasākumu
apmeklēšanai.
– Teātris, cirks
vai rokkoncerts –
tas nav svarīgi. Šo
iespēju ļoti labprāt
izmanto ne tikai
Rīgā strādājošie, bet
arī mūsu kolēģi re
ģionos. Piemēram,
Valmierā, Rēzeknē
un Daugavpilī, kur
pilsētā ir savs teātris,
kolēģi uz izrādēm
pat iet kopā, drau
dzīgā bariņā.
Reizi gadā “Al
darī” tiek veikts dar
ba vides risku novērtējums, turklāt to
dara pieaicināti eksperti, kas izmēra
un izvērtē, kādos apstākļos ikdienā
nākas strādāt katram darbiniekam.
Ja viss labi, man un arī uzņēmuma
vadībai sirds mierīga. Ja rodas kāds
misēklis, tad, laikus pamanīts, tas ir
ātri, ar mazāku piepūli un mazākiem
tēriņiem novēršams.

Tagad “Aldarī” pakāpeniski tiek
ieviesta viena no populārākajām biz
nesa vadības metodēm – Lean –, lai
izvērtētu un uzlabotu uzņēmuma pro
cesu efektivitāti, lai strādātu gudri, ra
cionāli un taupīgi. Mērķis ir vēl pras
mīgāk organizēta un labāk sakārtota
uzņēmuma darba vide – lai cilvēkiem
ir ērtāk un drošāk strādāt.

– Vai tas viss kopumā pamudina
darbiniekus, kas līdz šim stāvējuši
nomaļus no arodbiedrības, tomēr
pievienoties?

– Jā! Pēdējā laikā “Aldara” arod
biedrībai vairāk klāt nākuši gados
jauni cilvēki. Par to ir prieks, jo acīm
redzot arī jaunie kolēģi ir sapratuši un
novērtējuši, ka, iesaistoties arodbied
rībā, visi kopā varam panākt labas lie
tas. Domāju, ka galvenais arguments
ir darbiniekiem izdevīgais koplīgums.
– Ar ko jūs lepojaties?

– Ar to, ka es esmu tur, kur es
esmu. Acīmredzot es pareizajā laikā
atnācu strādāt uz pareizo vietu. Arī
arodbiedrībā. Es ļoti lepojos ar to, ka
esmu saņēmusi “Aldara” īpašo cieņas
un atzīšanas balvu.
Kad sarunas beigās puspajokam
apjautājos, kur māca tādus darbinie
kus kā viņa, Inga atsmej:
– Galvenais ir daudz mācīties un
nebaidīties no dažādiem darbiem – kā
es to esmu darīju
si. Pēc vidusskolas
aizgāju uz LU “fiz
matiem”. Tad kādu
laiku
pastrādāju
par matemātikas
skolotāju. Četrus
gadus nostrādāju
ādas
pārstrādes
uzņēmumā “Kos
moss”, tiku līdz
Pārdošanas noda
ļas vadītājas dar
bam. Ja šī rūpnīca
netiktu likvidēta,
varbūt tik ātri citu
vietu nebūtu mek
lējusi. Toreiz, kad
jau sāku raudzīties pēc jauna darba,
paziņa ieteicās, ka “Aldarī” esot va
kance Pārdošanas nodaļā... Vēlāk
izstudēju uzņēmējdarbības vadību
Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskolā, lai
tiktu pie maģistra grāda. Kad to visu
saliek kopā, tad arī var tikt “Aldarī” par
arodorganizācijas vadītāju l

Gan arodbiedrībai,
gan darba devējam
ir veselīgi iet
uz godīgiem
kompromisiem,
jo korekta
piekāpšanās ir laba
iestrāde nākotnes
ieguvumiem.
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Un kādu laiku droši vien vēl lido
šu. Taču nez vai to darīšu visu mūžu.
Tāpēc arī studēju. Mazliet jāpiespiežas,
lai tiktu līdz bakalaura darba aizstāvē
šanai. Jau esmu ieplānojis tūlīt pēc tam
ķerties pie maģistra studijām turpat
juristos, – stāsta Dainis, kurš pirms
diviem gadiem uzņēmās arī “airBaltic”
Stjuartu arodbiedrības valdes priekšsē
dētāja pienākumus.
Stjuartu arodbiedrība ir viena no
Latvijas Aviācijas arodbiedrību fede

ka izvēlētā taktika bija pareiza, liecina
organizācijas izaugsme – divu gadu lai
kā no aptuveni 100 biedru lielas organi
zācijas tā skaitliski trīskāršojās.
– Mūsu arodbiedrības biedru skaits
nav samazinājies arī pēdējos pāris mē
nešos, kad ne tikai “airBaltic” darbi
niekiem, bet arī lielai daļai sabiedrības
radās šaubas par kompānijas izdzīvoša
nas iespējām. Arodbiedrība nepiekrita
darba devēja vēlmei no darba atbrī
vot vairākus arodbiedrības biedrus,

Dainis Lubarts:

– Novērtējot jūsu vadītās Stjuartu
arodbiedrības darbību, LBAS to atzina par vienu no šī gada labākajām
organizācijām. Taču uz apbalvošanas
ceremoniju jūs neatnācāt.

– Par balvu man ir milzīgs gan
darījums, jo tas nozīmē, ka savā dar
bā rīkojamies pareizi. Tas motivē un
iedrošina ne tikai mani, bet ikvienu
mūsu biedru. Manuprāt, arodbied
rību darbā galvenais ir nebaidīties.
Bailes ir tās, kas cilvēkam visvairāk
traucē veikt lielas lietas, tāpēc tām ir
jātiek pāri. Uz svinīgo pasākumu ne
tiku, jo tobrīd biju Londonā un tikos
ar stjuartu arodbiedrību pārstāvjiem

Foto – Arnis Rugājs

“Esmu pacietīgi tren

Ilma RUGĀJA

P

amanot pa ielu ejam vai sa
biedriskajā transportā brau
cam kādu no aviokompāni
jas “airBaltic” stjuartiem vai
pilotiem, grūti atraut acis – vienmēr
eleganti un sakopti, atsaucot atmiņā fil
mu “Noķer mani, ja vari” ar Leonardo
di Kaprio galvenajā lomā.
– Mums patiešām ir perfektas un
ērtas formas. Par to, ka tik labi izska
tāmies, paldies jāsaka modes dizainerei
Natālijai Jansonei. Starp citu, sabied
riskajā transportā “airBaltic” ekipāžu
locekļus var ieraudzīt visai bieži – mēs
uz lidostu dodamies kā ierindas pasa

žieri. Ar kompānijas busiņu mūs ved
tikai naktīs vai ļoti agros rītos, kamēr
satiksmes autobusi nekursē, – skaidro
“airBaltic” vecākais stjuarts instruktors
Dainis LUBARTS.
Dainim ir 30 gadi un sešarpus gadu
pieredze darbā “airBaltic”. Angļu un
krievu valodā Dainis runā tikpat brīvi
kā dzimtajā latviešu. Skolas laikā ap
gūtās zviedru un franču valodas iema
ņas gan esot nedaudz “ierūsējušas”, jo
ikdienā pārsvarā nākoties lietot angļu
valodu. Ja mēdz teikt, ka laimīgi cilvēki
ir tie, kas var darīt to, kas viņiem visvai
rāk patīk, tad Daini varētu uzskatīt par
vienu no šiem laimīgajiem.
– Lidot man vienmēr ir ļoti paticis.
Tāpēc arī izvēlējos stjuarta profesiju.

rācijas (LAAF) dalīborganizācijām.
Savukārt LAAF darbojas Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS) sa
stāvā. Iespējams, ka tieši Daiņa vadītā
Stjuartu arodbiedrība ir gados visjau
nākā LBAS arodorganizācija, jo 96 %
tās biedru ir jaunāki par 35 gadiem, bet
84 % – jaunāki par 25 gadiem. Daiņa
vadītajā arodbiedrībā iestājušies aptu
veni 70 % no “airBaltic” strādājošajiem
stjuartiem, turklāt pēdējā laikā, novēr
tējot Stjuartu arodbiedrības pieaugošo
spēku un jaudu, tai sākuši pievienoties
arī piloti.
Dainis atzīst, ka pirms diviem ga
diem, kad viņam tika piedāvāts kandi
dēt uz arodbiedrības līdera amatu, bijis
iemesls krietni padomāt:
– Tikko biju beidzis 1. kursu ju
ristos. Pieredzes pamaz. Bet man bija
savs plāns, kā reorganizēt un stiprināt
Stjuartu arodbiedrību. Biju uzrakstījis
jaunus organizācijas statūtus, kādi man
šķita tai nepieciešami. Svarīgi bija gan
tas, lai man pietiktu zināšanu, gan kolē
ģi būtu gatavi uzticēties. Uz savu kandi
datūru raudzījos ļoti paškritiski, jo cik
nav redzēts, ka apņēmīgi, bet nekom
petenti cilvēki organizācijām nodara
vairāk ļauna nekā laba!
Kad Daini ievēlēja par Stjuartu
arodbiedrības valdes priekšsēdētāju,
viņš kopā ar domubiedriem sāka pār
maiņas, lai arodbiedrība spētu piln
vērtīgi funkcionēt un nodrošināt dar
biniekiem nepieciešamo atbalstu. To,

jo uzskatīja to par nepamatotu rīcību.
Darbinieku skaita samazināšanas pro
cesā diezgan daudzi stjuarti pieņēma
piedāvājumu brīvprātīgi atstāt darbu
lidsabiedrībā, par to saņemot kompen
sācijas. Kopumā no “airBaltic” pēdējos
mēnešos aizgājusi piektā daļa darbinie
ku – aptuveni 200 cilvēku. Lielākā daļa
no viņiem gribēja savā dzīvē kaut ko
mainīt. Zinu, ka daļa no viņiem pieņē
muši citu valstu, piemēram, Somijas un
Apvienoto Arābu Emirātu, aviokompā
niju darba piedāvājumus. Taču nevaru
teikt, ka nu viss ir ideāli. Vairāki stjuar
ti – mūsu arodbiedrības biedri –, kurus
kompānijas vadība vēlējās atbrīvot no
darba, bet kam arodbiedrība, izmanto
jot savas likumīgās tiesības, nepiekrita,
nonākuši visai neapskaužamā situāci
jā. Viņiem ir radīta piespiedu dīkstā
ve – šie kolēģi saņem pamatalgu, bet
viņi netiek norīkoti uz reisiem, viņiem
liegts aizstāt citus stjuartus, viņiem ir
atņemts tāds “airBaltic” darbinieku
bonuss kā ceļošanas iespējas, neļaujot
iegādāties lidojumu biļetes par zemāku
cenu. Viņi ir nolikti tā sauktajā gaidī
šanas režīmā, bet nesaņem nekādu
informāciju no kompānijas. Tāda ne
ziņa ir ļoti nepatīkama. Tā darbinieku
varētu sodīt tikai par kādu pārkāpumu.
Jāpiebilst, ka tajā pašā laikā vairākiem
stjuartiem, kas decembrī bija plāno
juši doties atvaļinājumā, šāda iespēja
ir atteikta, pamatojot ar to, ka... trūkst
darbinieku.

no visas pasaules – ASV, Austrālijas,
Lielbritānijas, Filipīnām... Biju vienī
gais pārstāvis no Baltijas valstīm. Mēs
esam Starptautiskās Transporta darbi
nieku federācijas (ITF – International
Transport Workers’ Federation) biedri,
kurā stjuartu sekcija ir viena no aktī
vākajām. Mums ir nepieciešama pēc
iespējas plašāka informācijas apmaiņa
starptautiskā līmenī. Neraugoties uz vi
sai sarežģīto situāciju, nevienu neaici
nām iejaukties, bet morāls atbalsts šādā
situācijā ir nepieciešams, jo palīdz uz
turēt možu garu. No darba faktiski at
stādinātie un dīkstāvē esošie kolēģi arī
turas ņipri. Viņi nezaudē dūšu. 17. no
vembrī mēs nosūtījām vēstuli daudzām
savu ārzemju kolēģu arodorganizāci
jām un arī LBAS, korekti informējot
par situāciju, kādā nonākusi daļa mūsu
kolēģu. LBAS nekavējoties atbildēja,
ka ir gatava nepieciešamības gadīju
mā mūs atbalstīt. LBAS priekšsēdētājs
Pēteris Krīgers arī sazinājās ar “airBal
tic” vadību un lūdza izskaidrot uzņē
mumā esošo situāciju. Mēs saņēmām
apstiprinājumu, ka LBAS būs solidāra
ar Stjuartu arodbiedrību. Man tas ir sti
muls aktīvāk darboties LBAS jauniešu
padomē un piesaistīt arodbiedrībām
aizvien jaunus biedrus.
– Kāpēc, jūsuprāt, cilvēkam būtu
jāstājas arodbiedrībā?

– Piederība arodbiedrībai ir efek
tīvākais veids, kā aizstāvēt sevi dar
ba attiecībās un nodrošināt sociālo

Arodbiedrībām mūsdienās jāattīstās profe
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Visuzskatāmāk tas atklājas saasi
nātās situācijās, piemēram, kad risinās
darbinieka atbrīvošana vai kolektīvā at
laišana un arodbiedrība iestājas par sa
viem biedriem, lai panāktu taisnīgu re
zultātu. Arodbiedrībai nav jākautrējas
runāt par to, kas paveikts. Tā ir vislabā
kā reklāma. Manā praksē ir gadījums,
kad darbinieki lielu restrukturizācijas
procesu laikā nav jutuši ne mazākās
izmaiņas. Tas liecina par augstu sociālā
dialoga kvalitāti – minētajā gadījumā
starp arodbiedrību, Ekonomikas mi
nistriju un darba devēju. Šāda reklāma,
man šķiet, liek aizdomāties darbinie
kiem, kas nav arodbiedrības biedri.
– Ja kolektīvā ir kādi satricinājumi un arodbiedrība tos spēj novērst,
turklāt kolektīvs arodbiedrības pūliņus spēj novērtēt, tad ir pamatota
cerība piepulcināt jaunus biedrus.
Bet ja viss ir mierīgi?

– Nu tad sanāk, ka arodbiedrība nav
vajadzīga (smejas)! Ja ir tik labs darba
devējs, ka pats parūpējas par visu, ja
darbinieki strādā labā un drošā darba
vidē, ja viņiem tiek piedāvāti dažādi
papildu labumi... Ja darbinieki nejūt ne
pieciešamību būt arodbiedrībā, ar varu

to uzspiest nevar. Zinu, ka ir uzņēmumi,
kuriem labi veicas un darba devēji pie
tiekami labi rūpējas par saviem darbi
niekiem. Un tas ir ļoti labi. Visi apmieri
nāti un laimīgi līdz brīdim, kamēr darba
devējs var nodrošināt darbiniekiem
solītos labumus. Bet kas notiks tad, ja
pienāks diena, kad darba devējam vairs
neklāsies tik labi? Tad šiem darbinie
kiem nekādas aizstāvības nebūs. Vienīgā
iespēja viņiem būs individuāli vērsties
tiesā. Starp citu, piedzīvot zaudējumus
un satricinājumus var ikviens uzņēmējs.
Vienā dienā viss var apstāties, bet vēl va
kar laimīgie darbinieki nonākt uz ielas.
– Lai noslēgtu darba koplīgumu,
ir jāiegulda liels darbs. Daudz vienkāršāk arodbiedrībai ir panākt kādu
mutisku vienošanos ar darba devēju.

– Protams, darba devējs var dot da
žādus solījumus, var pastāvēt arī mutis
kas vienošanās, uz kuru pamata darbi
nieki var pretendēt uz kādiem papildu
labumiem. Bet koplīgumam ir līguma
spēks. Turklāt mūsdienās ir jāņem
vērā, ka uzņēmumu vadītāji mēdz bieži
mainīties. Ko viens valdes priekšsēdē
tājs solījis, tas nākamajam nav saistoši.
Mutiski solījumi var vienkārši aizmir
sties. Piemēram, uzņēmumā notiek re

organizācija. Kad pārmaiņas galā, uz
ņēmumā palikušie paraugās apkārt un
sāk domāt – kur palikuši pārējie? Nujā,
viņus atbrīvoja no darba. Vai tiešām
visi aizgāja priecīgi un apmierināti? Vai
saņēma kompensācijas? Ja uzņēmumā
ir arodbiedrība, atbildes uz šiem un
citiem jautājumiem tiek rastas laikus,
nevis tad, kad darba devējs visu izlēmis
darbinieka vietā.
– Bet uzņēmums taču var pastāvēt bez arodbiedrības!

– Jā, var! Bet man ir šaubas, vai tas
ilgtermiņā būs izdevīgi darbiniekiem.
– Ko būtisku un svarīgu jums kā
darba ņēmējam ir iemācījusi arodbiedrība?

– Arodbiedrība, ja tā pilnvērtīgi
veic savus uzdevumus, ir stabila orga
nizācija, kas ilgtermiņā domā par dar
biniekiem, par darba vidi uzņēmumā
vai iestādē, kā arī par darba ņēmēju
attiecībām ar darba devēju. Pēdējos
gados uzņēmējdarbības videi rakstu
rīga salīdzinoši bieža dažādu līmeņu
vadītāju maiņa – atnāk viens, pēc ne
ilga laika viņa vietā jau ir cits, vēl pēc
brīža nāk nākamais. Vadītājiem mēdz
būt tādi līgumi, uz kuru pamata viņus
var viegli mainīt – šodien esi boss, bet

rīt vairs ne. Vadītāji nāk un iet. Tas
nestimulē ne vadītāja vēlmi iedziļinā
ties darba kolektīva problēmās, ne arī
vairāk uzmanības pievērst darba vides
sakārtošanai. Parasti vadītājs uzņēmu
mā ienāk ar kādu noteiktu mērķi, kas
viņam jāsasniedz. Kad tas paveikts,
atkal gaidāmas pārmaiņas, piemēram,
vietā nāk cits valdes loceklis. Tas ir
iemesls, kāpēc daudzi vadītāji uz dar
ba kolektīvu raugās kā uz mehānisku
veidojumu. Ja vadītājam izvirzītais
mērķis jāsasniedz jebkuriem līdzek
ļiem, tad, piemēram, viņam var nebūt
nekādas motivācijas respektēt kolek
tīva ilgtermiņa intereses. Tas ir arod
biedrības darba lauks – rūpēties par
darbiniekiem un savu reizi varbūt arī
piebremzēt vadības ambīcijas!

– Kas cilvēkam ir prioritāri svarīgs darba vidē, izvēloties to vai citu
darbu?

– Vispirms stabilitāte. Un to lielā
mērā nodrošina tieši arodbiedrība, kas
stāvēs un kritīs par savējiem. Taču ap
lami domā tie darbinieki, kas uzskata,
ka arodbiedrības atbalstu un aizstāvību
baudīs jebkurā situācijā un pie jebku
riem nosacījumiem. Arodbiedrības
nav radītas tāpēc, lai funkcionētu kā

Kopš 2005. gada
uzņēmumā ir veiktas
trīs apjomīgas
reorganizācijas.
Mums sarunās
ar vadību izdevās
panākt tādus
risinājumus, ka darba
tiesiskās attiecības
netika pārtrauktas
nevienam
darbiniekam.
formāls darbinieku grēku piesegs. Tā
rīkojoties, organizācija ātri vien dis
kreditētu sevi. Tāpēc arodbiedrībai un
tās līderiem ir skaidri jādefinē, ka pie
derība arodbiedrībai nav indulgence.
Arodbiedrība var izmantot savas veto
tiesības, bet ar tām jārīkojas veselā sa
prāta robežās. Ja darba devējam ir bijis
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taisnīgumu. Piederība arodbiedrībai
īpaši svarīga ir tad, kad darba attiecī
bās rodas problēmsituācijas – ja neesi
arodbiedrībā, sākas cīņa viens pret
vienu, kurā darba devējs bieži izrādās
stiprāks par darbinieku. Kopā ar arod
biedrību ikviens no mums ir pasargā
tāks, jo organizācija pārvalda lielāku
nepieciešamo zināšanu kopumu. Lai
aizstāvētu savus Stjuartu arodbiedrī
bas biedrus, es, protams, lieku lietā arī
savas studiju laikā apgūtās juridiskās
zināšanas.
Iespējams, tas šķitīs nedaudz para
doksāli, bet pārliecība par to, ka vaja
dzētu iestāties arodbiedrībā, Dainim

– Vasaras vidū, kad “airBaltic” vēl
nebija sākušās “lielās pārmaiņas”,
mēs tikāmies un runājām par stjuartu atalgojumu. Toreiz pat pabrīnījos,
ar kādu toleranci jūs uzsvērāt, ka
darbiniekiem ir jācenšas izprast darba devēja problēmas, ka darbinieki
neuzstāj uz algu paaugstinājumu, jo
novērtē arī to, ka algas netiek samazinātas.

radās pēc tam, kad pāris gadi bija no
strādāti ārzemēs.
– 23 gadu vecumā es Latvijā ne
varēju atrast darbu un aizbraucu uz
Ameriku, kur sāku strādāt vienā no
pasaulē lielākajām pasažieru kuģu
kompānijām par restorāna ēdināša
nas menedžeri uz liela kruīzu kuģa.
Tiesa, kuģis gāja zem Panamas karoga.
Pelnīju labi – pat vairāk
nekā tagad “airBaltic”
stjuarta darbā. Bet ame
rikāņu kompānija zem
citas zemes karoga ne
žēlīgi ekspluatēja cilvē
kus. Tas bija satriecoši.
Man gribējās atgriezties
Latvijā. Zināmu darba
pieredzi biju uzkrājis
un jutu, ka nu varētu
būt noderīgs arī mājās.
Atvaļinājuma laikā aiz
sūtīju darba pieteikumu
uz “airBaltic” – lidot bija
mans sapnis no skolas
gadiem. Sākot strādāt par stjuartu, pel
nīju ļoti pieticīgi – saņēmu minimālo
algu. Laika gaitā algas pamazām tika
celtas. Taču arī tagad tās vēl joprojām
ir vienas no zemākajām, ja salīdzinām
ar citu Eiropas un Amerikas civilizēto
valstu aviokompāniju stjuartu algām.
Tajā pašā laikā bez liekas kautrēšanās
varu teikt, ka mūsu “airBaltic” ir kom
pānija ar ļoti augstu Rietumu līmeņa
apkalpošanas kultūru.

smagu darbu, lai par paveikto saņemtu
adekvātu atalgojumu. Mēs nodrošinām
augstas klases servisu par salīdzinoši
ļoti zemu cenu. Servisa latiņa nepār
traukti tiek celta, kas, protams, ir labi,
bet par to ekipāžām ir adekvāti jāsa
maksā.

– Bet domāju, ka nu jau vairs nav
tālu tas brīdis, kad mums tomēr būs
jādiskutē par algu paaugstinājumu. Vēl
jo vairāk tāpēc, ka pēdējo mēnešu lai
kā darba pienākumu apjoms ir būtiski
palielinājies. Mēs veicam pietiekami

darbiniekus formās, mēdza labvēlīgi
uzsmaidīt, tad tagad skatieni bija tādas
kā nožēlas un neizpratnes pilni. Teikšu
godīgi, visiem mūsu darbiniekiem tas
bija arī psiholoģiski smags slogs.
– Un kā ir tagad?

– Man šķiet, ka sabiedrības attiek
sme atkal kļuvusi labvēlīga. Jebkurā
gadījumā tā ir mierīga. Tagad laiks
rādīs, vai, veicot pārmaiņas kompāni
jā, viss, kas izdarīts, ir izdarīts pareizi.
Kompānijai ir jauns prezidents, top
jauns biznesa plāns. To, kas tālāk no
tiks ar “airBaltic”, lielā mērā atkarīgs
no valdības plāna, kādu aviokompāniju
tā Latvijā grib redzēt. Latvijas valdība

no rīta atgriezies mājās, tās pašas die
nas vakarā deviņos jau atkal varētu tikt
norīkots uz nākamo reisu.

jā. Amerikāņi ir aprēķinājuši, ka 20 %
aviācijas negadījumu notikuši apkalpes
noguruma dēļ. Ja Amerikā likums tiks
pieņemts tāds, kāds tas šobrīd iecerēts,
mēs varēsim vērsties Eiropas Komisijā
un uzdot jautājumu, kāpēc mūsu kon
tinentā ir tik atšķirīgs viedoklis par li
dojumu drošību.

– Kā tiek aprēķināts stjuartu atpūtas laiks?

– To sāk skaitīt 20 minūtes pēc lid
mašīnas nosēšanās līdz brīdim, kad līdz
nākamajam reisam atlikusi viena stun
da un desmit minūtes. Koplīgumā mēs
īpaši cieši “pieskatām” nosacījumus, kas
saistīti ar darba un atpūtas stundām, jo
ir ļoti svarīgi tos noteikt tā, lai darbi
nieki pagūtu pilnvērtīgi atpūsties. Galu

– Vai pēdējo mēnešu laikā ir notikušas kādas pārmaiņas jūsu kā stjuarta darbā?

– Ir gan! Līdz ar pārmaiņām kom
pānijā man tagad ir par ceturto daļu

nējis sevī sangviniķi”
– Septembra vidū “airBaltic” no
Latvijas “veiksmes stāsta” pārvērtās

tagad de facto ir “airBaltic” lielākā ak
cionāre, un tai ir ietekme uz kompānijā
notiekošajiem procesiem. “airBaltic”
var atkal pataisīt par mazu reģionālu
aviokompāniju, kas lido tikai uz Briseli,
Stokholmu un Kopenhāgenu, bet var
arī tai dot iespēju augt un attīstīties.
Man ne brīdi nebija sajūtas, ka varētu
piepildīties sliktākais scenārijs un kom
pānija varētu aiziet bojā,
tomēr emocionāli tā bija
elle. Tagad, kad abi akcio
nāri – valsts un privātais
akcionārs – ir apņēmības
pilni, ir jābūt labam re
zultātam.

Tagad Eiropas Komisija gatavo jaunus
likuma grozījumus, ar kuriem varētu
tikt dramatiski pasliktināta aviācijā
strādājošo situācija. Mums, Eiropas
Transporta darbinieku arodbiedrību
federācijas ietvaros sadarbojoties ar
visām Eiropas arodbiedrībām, ir izdevies
bloķēt šo grozījumu tālāko virzību.
par īstu nelaimes putnu. Par uzņēmuma tālāko pastāvēšanu daudziem
bija lielas šaubas.

– Darbiniekiem tas bija ļoti grūts
laiks. Negatīvā publicitāte bija viens no
iemesliem, kas radīja lielu sabiedrības
neuzticēšanos “airBaltic”. Strauji auga
uzņēmuma zaudējumu apjoms. Par sa
biedrības attieksmes maiņu personiski
es spriedu pēc “autobusa testa” – ja ag
rāk citi pasažieri, uzlūkojot “airBaltic”

– Kāda ir stjuartu
darba slodze?

– Eiropas Savienības
regula noteikts, ka stju
artiem mēnesī kopējais
darba laiks var sasniegt
190 stundas – tas ir ne
normāli daudz. Tiek
pieļauts, ka minimālais
atpūtas laiks starp reisiem var būt tikai
11 stundas – tu vari lidot, neredzot ne
mājas, ne ģimeni. Mūsu koplīgumā pil
na slodze ir noteikta 160 darba stundu
apmērā, bet minimālais atpūtas laiks –
vismaz 12 stundas. Koplīgumā noteikts
arī tas, ka starp nakts reisiem minimā
lais atpūtas laiks ir 28 stundas. Ja šī pa
pildu nosacījuma nebūtu, tad teorētiski
būtu iespējams, ka stjuarts, kas iepriek
šējā vakarā sešos izlidojis un deviņos

galā no tā ir atkarīga lidojumu drošība.
Tagad Eiropas Komisija gatavo jaunus
likuma grozījumus, ar kuriem varē
tu tikt dramatiski pasliktināta aviācijā
strādājošo situācija – runa ir par to, ka
stjuartus varētu nodarbināt līdz pat 19
stundām vienā darba periodā. Tagad
maksimālais atļautais darba periods
vienai apkalpei ir 14 stundas. Mums,
Eiropas Transporta darbinieku arod
biedrību federācijas ietvaros sadarbo
joties ar visām Eiropas arodbiedrībām,
ir izdevies bloķēt šo grozījumu tālāko
virzību. Mēs uzsveram, ka iecerētās pār
maiņas nav balstītas ne uz zinātniskiem
pētījumiem, ne uz praktisko pieredzi,
bet tikai un vienīgi uz šaurām aviokom
pāniju ekonomiskajām interesēm.

mazāka slodze un proporcionāli ma
zāka alga. Bet līdz ar to man ir vairāk
laika mācībām un arī atpūtai. Lidojumi
fiziski un emocionāli ļoti nogurdina,
jo uz borta nākas saskarties ar papildu
riska faktoriem – atšķirīgu gaisa spie
dienu, vibrāciju, stresu...
– Kādu jūs redzat “airBaltic”?

– Neraugoties ne uz ko, “airBaltic”
ir reāls brīnums – uzņēmums, kas pro
porcionāli pāraudzis Latvijas izmērus,
ienesot apmēram 2 % no mūsu valsts
iekšzemes kopprodukta. “airBaltic” pa
kalpojumi veido 7 % no Latvijas eks
porta apjoma. Es domāju, ka turpmāk
varēsim lepoties ar vēl labākiem sa
sniegumiem, ja vien nozarei tiks dota
iespēja attīstīties.

– Kā jūs rīkotos, ja Eiropas
Komisija tomēr pieņemtu šos grozījumus?

– Lidojumu drošība – kā raugāties uz to?

– Tas ir absolūtais kritērijs. Pretējā
gadījumā es aviācijā nestrādātu. Ne
viens normāls apkalpes loceklis nekāps
lidmašīnā, ja nebūs pilnībā pārliecināts
par tās drošību. Manuprāt, lidojumu
drošība Eiropā un ASV ir ļoti augstā
līmenī – Latviju aviācijas jomā var uz
skatīti par klasisku Rietumu kultūras
zemi.

– Es tajā pašā mirklī aizietu prom
no darba un turpmāk brauktu ar vil
cienu vai automašīnu. Es nekāptu lid
mašīnā, pastāvot reālai varbūtībai, ka
reisu, iespējams, apkalpo pārguruši
stjuarti. Tāda darba režīma pieļāvums
būtu tiešs apdraudējums pasažieru
gaisa pārvadājumiem. Štrunts par lid
mašīnām, bet ar cilvēku dzīvībām tā
nedrīkst spēlēties. Mēs šobrīd gaidām
ASV Kongresa lēmumu par jauno liku
mu, kas turpmāk Amerikā regulēs dar
ba un atpūtas laiku aviācijā. Pretstatā
Eiropai, ASV likuma jaunā redakcija
varētu būtiski uzlabot situāciju aviāci

– Kāda rakstura īpašība stjuartam ir īpaši nepieciešama?

– Pacietība, pacietība un pacietība.
Turklāt stjuartiem pacietība ir īpaši jā
trenē. Būdams sangviniķis ar holeriķa
iezīmēm, varu teikt, ka lidojumā līdzi
ņemu tikai “savu sangviniķi” l

pamatots iemesls darbinieka atbrīvoša
nai, piemēram, darbinieka nodarījums
bijis rupjš pārkāpums, es kā arodbiedrī
bas priekšsēdētājs pāris reizes arī esmu
devis piekrišanu darbinieka atbrīvoša
nai. Paldies Dievam, ka tādi gadījumi ir
reti. Un, protams, katra situācija jāvērtē
individuāli. Ir bijis arī tāds gadījums,
kad, sākoties struktūrvienības reorga
nizācijai, pie manis atskrēja cilvēks ar
vēlmi zibenīgi iestāties arodbiedrībā.
Nolūks jau bija skaidrs – pasargāt sevi
no iespējamā atlaišanas riska. Ja darbi
nieks ir arodbiedrības biedrs, tad darba
devējam, uzsakot šim cilvēkam darbu,
vispirms ir jāsaņem arodbiedrības at
ļauja. Konkrētajā gadījumā nolēmām,
ka jaunu biedru uzņemšana arodbied
rībā jāatliek līdz brīdim, kad tiks pa
beigta struktūrvienības reorganizācija.
Ja mēs piekoptu jaunu biedru uzņem
šanu “avārijas režīmā”, tā būtu ne tikai
nekorekta rīcība pret darba devēju, bet
arī citu arodbiedrības biedru interešu
aizskārums, jo jaunais biedrs formāli
baudītu tās pašas privilēģijas kā ilgga
dējs arodbiedrības biedrs. Lai arī esmu
ieinteresēts skaitliski pēc iespējas lie
lākā organizācijā, arodbiedrībai tomēr
jābūt ar savu pašcieņu – organizācijai ir

nepieciešami lojāli biedri, kas to pada
ra stipru, nevis tādi, kas par arodbied
rību atceras tikai tad, kad viņiem ūdens
smeļas mutē. Tāpat arodbiedrībai nav
pienākums un tai nevajadzētu aizstāvēt
cilvēkus, kuri zaudējuši darba devēja
uzticību ar negodprātīgu rīcību. Darba
devējam nav iemesla pārmest mūsu
arodbiedrībai, ka mēs būtu sliņķu un
sliktu darbinieku advokāti.

– Uzņēmumā plānotas vai jau
notiekošas pārmaiņas darbiniekos
rada zināmu stresu. Austrumu zemēs
draugs draugam, gribot labu, nekad
nenovēlēs dzīvot pārmaiņu laikos.

– Kopš 2005. gada uzņēmumā ir
veiktas trīs apjomīgas un smagas reorga
nizācijas. Mums sarunās ar vadību izde
vās panākt tādus kompromisa risināju
mus, ka, pamatojoties uz šīm reorgani
zācijām, darba tiesiskās attiecības netika
pārtrauktas nevienam darbiniekam.
– Kā to spējāt nodrošināt?

– Mēs lūdzām, lai jau pirms reorga
nizācijas uzsākšanas darbinieki laikus
tiktu informēti par visā “Latvenergo”
koncernā esošajām vakancēm. Cilvē
kiem tika piedāvātas brīvās darbavie
tas, kā arī bija iespēja piedalīties kon
kursos uz vakancēm.

– Kādas jūs vēlētos redzēt arodbiedrības un cilvēkus, kas tās vada?

– Manuprāt, arodbiedrībām jācen
šas kļūt cik vien iespējams profesio
nālām. Par arodbiedrības vadītājiem
parasti tiek izvirzīti un ievēlēti kolek
tīvā cienīti un darbīgi cilvēki. Taču ir
jārēķinās, ka arodbiedrības līderim
var rasties nepieciešamība visu pārējo
darbinieku vārdā ar darba devēju ri
sināt pietiekami smagus un sarežģītus
jautājumus, kas prasa noteiktu prasmi
diskutēt un aizstāvēt savas prasības.
Tādos gadījumos vēlamo rezultātu
var panākt tikai tad, ja abas diskusijā
iesaistītās puses ir spēkos līdzvērtīgas.
Arodbiedrībām ir jāpiesaista ekono
misti un juristi. Arodbiedrību līderiem
ir jāspēj ģenerēt idejas un tās realizēt, tā
attīstot arī pašu organizāciju. Lai darba
devējs rēķinātos ar arodbiedrību, tai jā
būt gan skaitliski pēc iespējas lielai, gan
apveltītai ar pietiekamu intelektuālo
kapacitāti. Un nepārtraukti jādomā par
jaunu biedru piesaisti, rēķinoties, ka
dažādu paaudžu cilvēkiem būs atšķirī
ga motivācija – vienam vairāk interesēs
iespēja saņemt juridisko konsultāciju,
citam – koplīgumā paredzēto pabalstu,
ja ģimenē piedzimst bērns... Gados jau

niem cilvēkiem priekšstats par arod
biedrībām nereti aprobežojas ar vecās
filmās redzēto, kā “profsojuzs” dalīja
ceļazīmes uz sanatorijām. Jauniešiem ir
vairāk jāstāsta par to, kā šī organizāci
ja funkcionē un ko tā var panākt savu
biedru interesēs. Un tas jādara jau no
skolas sola.
– Manuprāt, visai efektīva jauniešu iepazīšanās ar arodbiedrībām
ir LBAS konkurss profesionāli tehnisko skolu audzēkņiem “Profs” un
2011. gada sākumā izveidotais konkurss “Smārts”, kurā var piedalīties
vispārizglītojošo skolu audzēkņi.

– Un noteikti ir vēl citas iespējas.
Galvenais, lai jaunam cilvēkam pir
mā saskare ar arodbiedrībām būtu vēl
pirms savu patstāvīgo darba gaitu uz
sākšanas. Svarīgi ir arī mudināt un pār
liecināt darbiniekus stāties arodbied
rībā līdz ar pirmajām darba dienām.
Jo ilgāk cilvēks strādā, paliekot ārpus
arodbiedrības, jo samazinās viņa inte
rese un vēlme stāties arodbiedrībā, īpa
ši tad, ja dažādus sociālos labumus dar
binieki saņem neatkarīgi no tā, ir vai
nav arodbiedrības biedri. Acīmredzot
arodbiedrības biedriem nav jākautrējas
par to runāt, apelējot pie “nebiedru”

Foto – Arnis Rugājs

esionāli
sirdsapziņas, jo koplīguma slēgšanu un
darbiniekiem labvēlīgāku nosacījumu
iekļaušanu tajā iniciē arodbiedrības
biedri, pēc tam ilgstošās diskusijās ar
darba devēju aizstāvot savu viedokli.
Arodbiedrībai ir apgrūtinoši “vilkt līdzi
vezumu”, kurā sēž cilvēki, kas paši lie
tas labā neko negrib darīt, vien baudīt
arodbiedrības panāktos labumus. Tāda
situācija ātri novājina arodbiedrību.
– Kāds ir jūsu kā arodbiedrības
vadītāja uzdevums, ko pats esat sev
izvirzījis?

– “Pārdot” darba devējam darba
spēku par iespējami augstāko cenu! Tas
nozīmē, ka es vienmēr centīšos panākt,
lai arodbiedrības biedriem tiktu nodro
šināta iespējami augstāka darba alga,
dažādi labumi un sociālie “spilveni” l
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eistars ar zelta rokām –
kad tā sakām, mēs
paužam atzinību par
izcili paveiktu darbu.
Mums ir svarīgs rezultāts – kārtīgi
salabots auto, precīzi sagatavota grā
matvedības bilance, garda dzimšanas
dienas torte... Kad darbs ir prasmīgi
un labi padarīts, tad pakalpojuma
saņēmējam būtībā ir vienalga, vai to
paveicis cilvēks, kura kabatā ir oficiāls
profesionālo kvalifikāciju apliecinošs
dokuments, vai arī darbam nepiecie
šamās zināšanas un prasmes apgūtas
uzcītīgā pašmācības ceļā.
Mums nepatīk būt formālistiem.
Tomēr darba dzīvē ir situācijas, kad
“papīrs” var nospēlēt izšķirošu lomu.
Lai turpmāk vienlīdz prasmīgi preten
denti uz vakancēm darba tirgū varētu
konkurēt kā līdzvērtīgi, cilvēkiem,
kuri savas profesionālās zināšanas un
prasmes apguvuši ārpus formālās iz
glītības sistēmas, tagad ir iespēja iegūt
valsts atzītu izglītības dokumentu.
Publicitātes foto – Ingus Drulle

Kristīne
STRŪBERGA,
Izglītības un zi
nātnes ministrijas
Izglītības kvalitā
tes valsts dienesta
Kvalitātes novērtē
šanas departamen
ta direktore, ESF
projekta “Nozaru
kvalifikācijas sistēmas izveide un profe
sionālās izglītības efektivitātes un kvali
tātes paaugstināšana” koordinatore:
– Kārtot profesionālās kvalifikāci
jas eksāmenu, lai iegūtu valsts atzītu
izglītības dokumentu, kas apliecina
ārpus formālās izglītības sistēmas ap
gūtās zināšanas un praktiskās darba
prasmes, ir katra cilvēka paša izvēle.
Lai to paveiktu, ir jābūt noteiktai mo
tivācijai. Vēlme vai vajadzība iegūt
šādu dokumentu var rasties noteiktā
dzīves situācijā, piemēram, meklējot
jaunu darbu. Darba devējs vispirms
iepazīsies ar pretendentu CV un tikai
tad aicinās uz sarunu. Un tieši pirmās
atlases gaitā prasmīgs cilvēks, kuram
trūkst profesionālo kvalifikāciju ap
liecinoša dokumenta, var izrādīties
visneizdevīgākajā situācijā. Jo iekāro
jamāka būs vakance un jo vairāk pre
tendentu uz to, jo mazāk izredžu būs
tam potenciālajam darbiniekam, ku
ram nebūs profesionālo kvalifikāciju
apliecinoša dokumenta. Visticamāk,
viņa iesniegtie dokumenti pirmie tiks
atlikti malā, pašu pat nepaaicinot uz
darba interviju. Līdz ar to jauna darba
meklējumi cilvēkam ir stipri apgrūti

nāti. Zinu, ka daudz tādu cilvēku strā
dā par grāmatvežiem, tā ir izplatīta
parādība arī informāciju tehnoloģiju
jomā, kur vide ir ļoti mainīga un kurā
strādā ļoti daudz autodidaktu – cilvē
ku ar atzīstamām zināšanām un izci
lām prasmēm, kas apgūtas pašmācības
ceļā. Taču, vēloties mainīt darbu vai
to zaudējot un nonākot jauna darba
meklējumos, šiem cilvēkiem var ras
ties problēmas tieši kvalifikāciju aplie
cinoša dokumenta trūkuma dēļ.

profesionālo kompetenci. Ja nepie
ciešama papildu informācija gan par
mācību iestādēm, gan specialitātēm,
kurās iespējams kārtot profesionā
lās kvalifikācijas eksāmenus, to var
meklēt mūsu interneta mājas lapā
www.ikvd.gov.lv vai sazināties ar mani
pa tālruni 67 38 78 64 vai e-pastu
kristine.struberga@ikvd.gov.lv.

– Atsaucība ir. Taču pieļauju, ka
daudziem, kam par to varētu būt in
terese, vēl trūkst informācijas. Vēlos
uzsvērt, ka runa ir tikai par 1., 2. un
3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa
oficiālu atzīšanu. Kvalifikācijas eksā
menā tiks vērtētas tikai profesionālās
kompetences, un uz šo profesionālo
kompetenču atzīšanu var pretendēt
personas ar jebkuru izglītības līmeni.

– Bet, lai nokārtotu eksāmenu,
par to ir jāmaksā.

– Cik liela ir interese par iespēju
iegūt profesionālās kompetences
oficiālu novērtējumu?

– Vai cilvēki, kam šī informācija
jau ir, piesakās kārtot eksāmenus,
ņemot vērā arī to, ka pirmajiem, kas
to izdarīs, tiks atlīdzināti izdevumi
par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu?

– Pagaidām vēl diezgan maz. Uz
24. novembri kvalifikācijas eksāmena
kārtošanai pieteikušies 45 pretenden
ti – 15 lokomotīvju saimniecības teh
niķi, pieci grāmatveži un 24 autome
hāniķi, 1 pavārs. Bieži cilvēki atrunā
jas, ka viņiem “papīrs” nav vajadzīgs,
bez tā var iztikt, darbs ir, to mainīt viņi
neplāno... Taču dzīves situācijas var
mainīties. Tāpēc arī cenšamies sniegt
pēc iespējas vairāk informācijas, jo
valsts atzīta profesionālā kvalifikāci
ja un dokuments, kas to apliecina, ir
arī zināms drošības garants. Šis doku
ments ir tieši tāds pats, kādu saņem
profesionālās vidusskolas audzēknis
pēc četrus gadus ilgām mācībām.
Starp citu, apmaksu par kvalifikācijas
eksāmena kārtošanu var veikt arī dar
ba devējs vai arodbiedrība, ja tā var
atbalstīt savu biedru vēlmi iegūt valsts
atzītu profesionālās kvalifikācijas do
kumentu. Tādos gadījumos projekta
ietvaros izdevumi par darbinieka ek
sāmenu tiks atlīdzināti attiecīgi darba
devējam vai arodbiedrībai.
– Varbūt cilvēkus attur birokrātiskas procedūras?

– Lai pieteiktos eksāmenam, pre
tendentiem nav jānāk pie mums uz
Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
Viņi var uzreiz doties uz skolām, ku
rām ir deleģēta iespēja vērtēt ārpus
formālās izglītības sistēmas iegūto

Jānis SILARĀJS,
LBAS enerģētikas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos:
– Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci var novērtēt arī
elektromontieri un elektriķi. Taču, neraugoties uz plašo popularizēšanu nozares uzņēmumos, par šo iespēju pie manis interesējušies tikai divi cilvēki. Tomēr arī viņi nav pieteikušies eksāmenam. Tik niecīga atsaucība izskaidrojama ar to, ka par elektromontieriem un
elektriķiem nestrādā cilvēki, kuri nebūtu profesionāli sagatavoti – viņi kvalifikāciju ieguvuši jau pirms darba uzsākšanas. Enerģētikas nozare ir specifiska, un tajā nevar strādāt
cilvēki bez iepriekšējas oficiāli atzītas sagatavotības.
Jāpiebilst, ka ārpus formālās izglītības apgūto zināšanu oficiāla atzīšana ir tikai neliela daļa no kompleksā plāna, kura mērķis ir profesionālās izglītības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana. Šī plāna ietvaros nozaru ekspertu padome, kurā darbojos arī
es, cenšamies vispusīgi un detalizēti izzināt darba devēju vēlmes saistībā ar darbinieku
profesionālās izglītības kvalitāti. Neraugoties uz to, ka darba devēji bieži izsakās, ka jaunie speciālisti darba tirgū nonāk nepietiekami sagatavoti, uzņēmumu vadītāji ir par kūtru,
lai sniegtu atbildes uz mūsu jautājumiem, kādas prasības tad viņi izvirza savu darbinieku
profesionālajai sagatavotībai.

– Vai uz kvalifikācijas atzīšanu
var pretendēt cilvēks cienījamos
gados?

– Protams! Eksāmenu var kār
tot jebkura persona, kas sasniegusi
18 gadu vecumu.

– Jā, tas ir maksas pakalpojums.
Summa svārstās no 30 līdz 250 latiem.
Ja cilvēks eksāmenu kārto grupā, kurā
ir 12 cilvēki, vai kopā ar citiem profe
sionālās skolas audzēkņiem, tad tiek
piemērota zemākā samaksa. Ja ir vēl
me eksāmenu kārtot individuāli, tad
maksa būs orientējoši 250 lati. Taču
eksāmena saturs jebkurā gadījumā
būs tāds, kādu to apstiprinājis Valsts
izglītības satura centrs. Arī pieaicinā
tie darba devēju eksperti, kas vērtēs
pretendenta kompetenci grupu vai
individuālajā eksāmenā, būs tie paši.
– Domājot par līdzekļu ekonomiju, cilvēkiem var būt interese eksāmenu kārtot grupā. Vai kāds šīs
grupas komplektē?

– Grupu komplektēšana nav mūsu
uzdevums, bet to pēc savas iniciatīvas
mēģina darīt konsultanti, kuri darbo
jas nozaru ekspertu padomēs. Viņi
sniedz informāciju un cenšas apzināt
pēc iespējas plašāku cilvēku loku, ku
riem kvalifikācijas oficiāla atzīšana va
rētu kļūt par noteiktu investīciju savas
konkurētspējas paaugstināšanai darba
tirgū.
– Pagaidām ir iespēja novērtēšanu veikt 88 profesionālajām kvalifikācijām. Bet ko darīt, ja cilvēks šajā
sarakstā nevar atrast savām prasmēm atbilstošo kvalifikāciju?

– Tādos gadījumos jāvēršas pie
mums Izglītības kvalitātes valsts die
nestā. Tad mēs meklēsim atbilstošu
mācību iestādi, kurā varētu kārtot
attiecīgo profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu. Ja vien būs interese, mēs da
rīsim visu, lai to atbalstītu un palīdzētu.
Par to mūs varētu informēt arī darba
devēji un arodbiedrības. Līdz šim nav
veikti pētījumi un nav zināms, cik cil
vēku Latvijā strādā bez oficiāli atzītas
profesionālās kvalifikācijas. Jebkurā
gadījumā mūsu mērķis ir dot šo iespēju
ikvienam, kas vēlas panākt savu profe
sionālo prasmju oficiālu atzīšanu l
Kaspars STRAUTS, LBAS elektronisko un
optisko iekārtu ražošanas, informācijas un
komunikācijas nozares konsultants darba
ņēmēju satura jautājumos:
– Mūsu nozarē var saņemt oficiālu
atzinumu par elektronikas tehniķa, telekomunikāciju tehniķa, datorsistēmu tehniķa
un klientu apkalpošanas speciālista profesionālo kvalifikāciju. Kopumā pie manis
jau pieteikušies 15 cilvēki, lai saņemtu
kvalifikāciju trijās specialitātēs. Tāpēc uz
janvāri plānojam sakomplektēt trīs grupas
no mūsu nozares darba ņēmējiem. Tā kā
pretendentiem visvairāk jautājumu ir tieši
par eksāmena prasībām, es sazinos ar mācību iestādēm, lai iegūtu un apkopotu pēc
iespējas detalizētāku informāciju.

© jörn buchheim - Fotolia.com

Katru meistaru
var novērtēt un atzīt!

Kā bez maksas* atzīt savas prasmes?
1. Atrodi savu profesiju un eksaminētāju
Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā ir atrodams saraksts ar
88 profesijām, kurās patlaban iespējams atzīt ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenci (www.ikvd.gov.lv → Reģistri → Ārpus formālās
izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas).
To nodrošina šādas izglītības iestādes:
• PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” (www.rvt.lv)
• P IKC “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”
(www.kandavastehnikums.lv)
• Ziemeļkurzemes PIKC “Ventspils Profesionālā vidusskola” (www.pikc.lv)
• PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” (www.lvt.lv)
• Rietumzemgales PIKC “Jelgavas Amatniecības vidusskola” (www.jav.lv)
• Daugavpils Tirdzniecības skola (www.dtskola.lv)
• PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” (www.rtk.lv)
• Limbažu Profesionālā vidusskola (limbazu18avs.lv)
• VSIA “Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola” (www.rprv.lv)
• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (www.omtk.lv)
• Valmieras profesionālā vidusskola (www.vpvsk.lv)
• Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums (www.vplt.lv, www.jpv.edu.lv)
• Rīgas Būvniecības vidusskola (www.rbv.lv)
• Austrumlatgales profesionālā vidusskola (www.apv.lv)
•S
 miltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola
(www.smiltenestehnikums.lv)

2. Izlasi profesijas standartu
Lai gūtu priekšstatu par vispārīgajām prasībām savai profesijai, Valsts izglītības satura centra mājas lapā atrodi un izlasi profesijas standartu
(www.visc.gov.lv → Izglītības saturs. Profesionālā izglītība → Profesiju standarti).

3. Dodies uz konsultācijām
Izglītības iestāde nodrošina vismaz divas bezmaksas konsultācijas
(2 x 60 min.) par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi, kā arī sniedz nepieciešamo informāciju
saistībā ar iesniedzamajiem dokumentiem un maksājumu par eksāmenu.
Konsultācijas var saņemt arī pie ESF projekta LBAS nozaru konsultantiem
darba ņēmēju satura jautājumos (www.lbas.lv → Projekti → Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana).

4. Samaksā naudu
Uz izglītības iestādes norādīto kontu pārskaiti samaksu par eksāmenu.
Summa svārstās no aptuveni 30 latiem, ja eksāmenu kārto lielākā grupā
(piemēram, kopā ar skolas audzēkņiem), līdz aptuveni 250 latiem, ja eksāmenu kārto viens pats un ārpus kārtas. Precīza summa noteikta 22.2.2011.
MK noteikumos Nr. 149 (www.likumi.lv/doc.php?id=226539). Par eksāmenu var maksāt arī darba devējs, arodorganizācija u. c. Saglabā visus darījumu apliecinošos dokumentus!

5. Iesniedz dokumentus
Aizpildi iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai (veidlapa atrodas www.likumi.lv/doc.php?id=226788), pievieno dokumentu, kas apliecina samaksu par eksāmenu, un iesniedz tos izglītības iestādē.
Neaizmirsti paņemt līdzi arī pasi!

6. Nokārto eksāmenu
Ja nokārtosi eksāmenu ar atzīmi ne mazāku par “5 – viduvēji”, saņemsi
valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Ja saņemsi
mazāku atzīmi, nebēdā – varēsi kārtot eksāmenu atkārtoti. Dodoties uz eksāmenu, neaizmirsti paņemt līdzi arī pasi.

7. Saņem naudu atpakaļ!*
ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros sākotnēji personām, kuras eksāmena vērtējumā saņems atzīmi ne mazāku par “5 – viduvēji”, tiks nodrošināta naudas atmaksa par eksāmenu*. Ja par to būs maksājis
darba devējs vai kāda cita organizācija, naudas atmaksa pienāksies tai.
* P ersonu skaits, kas saņems naudu atpakaļ, var svārstīties no 80 līdz vairākiem simtiem –
atkarībā no tā, kādā veidā cilvēki izvēlēsies kārtot eksāmenus.
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“Profi” neļaus kāpt sev uz galvas
Nu jau piekto gadu LBAS
ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu rīko konkursu
profesionāli tehnisko skolu
audzēkņiem “Profs”. Konkursa
mērķis ir veicināt jauniešu
izpratni par darba aizsardzību
un citiem ar darba tiesībām
saistītiem jautājumiem,
kā arī dot iespēju viņiem
labāk iepazīt arodbiedrības
un to lomu darba attiecību
risināšanā.
Ilma RUGĀJA

– Kā var pateikt,
kuras
zināšanas
turpmākajā darba
dzīvē noderēs vairāk nekā citas?

Foto – Arnis Rugājs

N

Foto – Arnis Rugājs

Vecbebru profesionālās vidusskolas komanda izcīnīja uzvaru pusfinālā Zemgales reģiona komandu konkurencē.

Foto – Arnis Rugājs

ovembrī Rīgā un visos
Latvijas reģionos risinājās
“Profa” pusfināli. 9. de
cembrī biznesa augstskolā
“Turība” pusfināla uzvarētāji tiksies, lai
cīnītos par konkursa galveno balvu –
katrs uzvarētājkomandas dalībnieks
savā īpašumā iegūs “iPod nano” atska
ņotāju, turklāt visas finālā iekļuvušās
komandas savām skolām iegūs vērtīgu
un noderīgu dāvanu – projektoru.
Rīgas reģionu finālā pārstāvēs
Bulduru Dārzkopības vidusskola,
Zemgali – Vecbebru profesionālā vi
dusskola, Vidzemi – Ogres Valsts teh
nikums, Kurzemi – Profesionālās iz
glītības kompetences centra “Liepājas
Valsts tehnikums” 2. komanda, bet
Latgali – Austrumlatgales profesionā
lā vidusskola.
Bulduru vidusskolas komandas
dalībnieki pēc uzvaras pusfinālā atzi
na, ka visgrūtāk ir atbildēt uz tiem jau
tājumiem, par kuriem nav kārtīgi iz
lasīts, tāpēc, gatavojoties finālam, viņi
bija noskaņojušies ne tikai papildināt
zināšanas par Darba likumu un grū
tāk atpazīstamajām drošības zīmēm,
bet arī īpaši trenēt uzmanību, lai ne
kļūdītos un punktus nezaudētu savas
paviršības vai nepacietības dēļ.
Jurists un LBAS konsultants darba
tiesisko attiecību jautājumos Kaspars
RĀCENĀJS ir viens no konkursa jau
tājumu sastādītājiem. Viņš arī strādā
konkursa žūrijā, vērtējot skolu au
dzēkņu zināšanas.
– Katru gadu konkursam tiek ga
tavoti jauni jautājumi. Šogad īpašu
uzmanību pievērsām tām darba tiesī
bu tēmām, kas jauniešiem varētu būt
vairāk noderīgas dzīvē. Piemēram,
par atvaļinājuma naudas aprēķinā
šanu, par darba laikiem, par darba
samaksu, par koplīguma slēgšanu
uzņēmumā... Ir jau
tājumi, uz kuriem
var atbildēt, ja ir ap
gūtas noteiktas zinā
šanas, bet daļa ir “uz
izdomāšanu”.
Lai
atbildētu uz tiem,
jauniešiem bija ne
pieciešama izpratne
par likuma normām
un to piemērošanu
pēc būtības.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas komanda kopā ar skolotāju Eleonoru
Mārciņu priecājās par uzvaru pusfinālā Rīgas reģiona komandu konku
rencē. Bulduru audzēkņi pirmo reizi izcīnījuši iespēju startēt “Profa” finālā.
meklējuši padomu darba strīdu gadī
jumos.
– Šogad pirms pusfināliem LBAS
darba tiesību un darba aizsardzības
eksperti īpaši apmācīja arī komandu pasniedzējus.

– Komandas panākumi konkursā
ir atkarīgi arī no “trenera”. Jo lielāku
darbu pasniedzējs
iegulda koman
das sagatavošanā,
jo veiksmīgāks ir
tās starts. Visiem
skolotājiem ap
mācību laikā pat
tika nedaudz pa
teikts priekšā, par
kādām
tēmām
tiks jautāts, pie
mēram, par dar
ba samaksu. Kurš
skolotājs pats bija
vairāk
gatavo
jies un strādājis
ar audzēkņiem,
tā komanda arī
uzrādīja labākus
rezultātus. Mēs kā
konkursa rīkotāji nemaz neslēpjam,
ka esam ieinteresēti, lai dalībniekiem
būtu pēc iespējas augstāks zināšanu
līmenis.

Priecāties par savu
uzvaru ir vienkārši,
bet iemācīties
priecāties par
konkurenta uzvaru
vai just otram līdzi –
tā ir daudz lielāka
māksla, kas dzīvē
var noderēt ne vienu
reizi vien.

– Es balstījos uz
savu un kolēģu kon
sultantu ikdienas
darba pieredzi, atsaucot atmiņā pē
dējā laika zīmīgākās problēmas dar
ba tiesiskajos jautājumos, ar kādām
pie mums vērsušies cilvēki, kas LBAS

– Ir patīkami uzvarēt un iegūt balvas. Taču tas nav vienīgais
“Profa” ieguvums.

– Būtiski ir tas, ka jaunieši iemācās
veidot komandu, kurai ir kopīgs mēr
ķis. Arī skolotājiem ir lieliska iespēja
risināt neierastāku dialogu ar saviem
audzēkņiem un palīdzēt viņiem veidot
jaunas sadarbības prasmes. Tās lielis
ki var uztrenēt, piemēram, gatavojot
komandu mājas darbus, kad jāiestudē
arī etīdes. Liels pluss komandai, ja tās
dalībnieki ir mācējuši sadraudzēties.
Starp citu, interesanti ir vērot konkur
santu reakciju brīdī, kad tiek paziņoti
rezultāti. Priecāties par savu uzvaru
ir vienkārši, bet iemācīties priecāties
par konkurenta uzvaru vai just otram
līdzi – tā ir daudz lielāka māksla, kas
dzīvē var noderēt ne vienu reizi vien.
Protams, nemainīgs paliek kon
kursa galvenais uzdevums – dot jau
nas zināšanas un radīt interesi par
darba tiesību jautājumiem, lai neradī
tu ilūziju, ka darba dzīvē viss būs gludi
un tajā neradīsies nekādas problēmas.
Es domāju, ka “Profa” uzvarētāji
būs labi darbinieki, kas neļaus sev kāpt
uz galvas. Un starp viņiem nākotnē
būs arī labi darba devēji, kas spēs no
vērtēt, cik nozīmīgas ir taisnīgas un
cieņpilnas darba attiecības l

“Profa” pusfināla komandas Zemgales reģionā vērtēja žūrija, kurā strādā
ja (no kreisās) LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš
Pužuls, LBAS jurists un konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos
Kaspars Rācenājs, LBAS mācību centra vadītāja un konkursa “Profs” pro
jekta vadītāja Inga Svirska, LBAS Zemgales reģiona konsultante darba
tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos Ligita Brahmane un
Zemgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore Marija
Jansone.

Arodbiedrībās ienāk jauni spēki
Socioloģiskie pētījumi liecina,
ka vislabākos panākumus gūst un
augstākos rezultātus sasniedz tie
uzņēmumi un organizācijas, kurās
pastāvīgi ienāk aizvien jauni spēki
un veidojas veiksmīga paaudžu sa
darbība. Tādu modeli par izaugsmi
veicinošu atzīst arī LBAS.
Šobrīd arodbiedrībās jauniešu
īpatsvars ir zems – tas nesasniedz
pat 10 %. Lai arodbiedrību darbā
vairāk iesaistītu jauniešus un īpašu
uzmanību pievērstu tām problē
mām, ar kurām darba tirgū sa
skaras tieši gados jauni cilvēki, kā
arī veicinātu un atbalstītu dažādas
jauniešu iniciatīvas, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība novembrī
rīkoja starptautisku forumu, vienu
tā darba dienu pilnībā nododot jau
niešu rokās. Arodbiedrību jaunieši
to izmantoja gan diskusijām, gan

improvizētai “ideju talkai”, pilnvei
dojot savas prasmes domāt radoši,
ģenerēt idejas un meklēt ceļus to
īstenošanai.
LBAS jauniešu padomes priekš
sēdētāja vietnieks Ilmārs Gromuls
uzsvēra, ka pēdējos gados arod
biedrības pakāpeniski piesaista lie
lāku jauniešu interesi, piebilstot, ka
nevienam nav jākautrējas ne jautāt,
ne piedāvāt savas idejas, jo neviens
jautājums nav nepareizs un neviena
ideja nav muļķīga.
LBAS arodbiedrību darba koor
dinētāja un Jauniešu padomes pār
stāve Ieva Freiborne piebilda, ka šajā
forumā notikušas līdz šim plašākās
arodbiedrību jauniešu diskusijas,
liecinot gan par viņu vēlmi vairāk
iesaistīties arodbiedrību darbā, gan
par interesi un gatavību piesaistīt
jaunus biedrus l
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Tas ir paradoksāli, ka pieauguši un it kā mācīti cilvēki tīši mēdz
radīt situācijas, kuras apdraud ne tikai viņu pašu veselību
un dzīvību, bet var nodarīt kaitējumu arī līdzcilvēkiem. Viss
ģeniālais ir apbrīnojami vienkāršs. Varbūt tieši te slēpjas atbilde
uz jautājumu, kāpēc darba drošībā visbiežāk tiek ignorētas
vienkāršākās un elementārākās prasības.

Mārtiņa ieteikumi –
darba drošības
“baušļi”
l

Pirms sākt darbu, vienmēr apdo-

l

Dari tikai to darbu, kuru proti veikt!

l

Seko, lai tava darba vieta vienmēr

l

Rūpējies par savu veselību un pār-

mā, kas jādara un kā tas jādara.
Neskrien kā vējš!

Lieto tikai to iekārtu, ar kuru proti
apieties!

būtu kārtībā. Neizmanto darbam
acīm redzami bojātas iekārtas! Ja
redzi mehāniskus bojājumus, piemēram, korpusa plīsumus, elektroiekārtu vadu lūzumus, apdegušus vadu
galus vai ar izolācijas lenti aptītus
vadus, zini, ka strādāt ar tādu iekārtu
ir bīstami.
liecinies, vai tas darbs, ko jau dari vai
tikai vēlies darīt, ir atbilstošs tavam
veselības stāvoklim. Piemēram, ja
galva reibst, jau pakāpjoties uz soliņa, lai nomainītu spuldzīti istabā, tad
elektromontiera darbs nebūs piemērotākā izvēle. Ja darba devējs sūta
tevi uz obligāto veselības pārbaudi,
tā godprātīgi ir jāveic.

l

Pirms paraksti darba drošības

l

Nepieļauj darba drošības pārkāpu-

instrukciju, izlasi to un nekad nepārkāp šīs instrukcijas prasības!
Ja laika un darba gaitā kaut kas
piemirstas, nevajag kautrēties pārlasīt šo “sauso” dokumentu. Darba
devējam jānodrošina, lai šī instrukcija būtu pieejama katrā darba vietā.
Datorizētās darba vietās to var nodrošināt arī elektroniski.
mus un esi aktīvs darba drošības
pārkāpumu novēršanā! Ja redzi
kādu pārkāpumu vai darba drošības
apdraudējumu, informē par to, lai
risks tiktu novērsts. Darba drošības
pārkāpumi nav konfidenciāla informācija, tā nav jāpatur noslēpumā.
Sabojāta lieta darba vidē ir tas pats,
kas bise uz teātra skatuves – kādā
brīdī tā noteikti “izšaus”.

l

Neekonomē uz darba drošības

l

Nekad nestrādā paaugstināta riska

rēķina!

apstākļos pat tad, ja darba devējs
par to piesola augstāku atalgojumu.
Ja darba vidē pamani vienu riska faktoru, nezaudē modrību un meklē arī
nākamo – darba vides riskiem patīk
“dzīvot kompānijās”.

Ilma RUGĀJA

D

arbinieki šīs vienkāršākās
darba drošības prasības
zina, bet ne vienmēr ievē
ro. Reizēm rodas sajūta, ka
viens otrs pat tā kā kautrējas rīkoties
pareizi. Biežākā atruna – ar mani ne
kas nevar notikt! Cehā troksnis? Ai,
jau pierasts! Priekšnieki nav aukles, lai
katram darbiniekam izstāvētu blakus.
Puikam var aizliegt salā un sniegā iet
laukā bez cepures galvā. Nelaist lau
kā pa durvīm, un viss! Bet kā runāt
ar pieaugušu cilvēku, kurš ceha elles
troksnī “ienirst” bez austiņām? Ko
teikt tam meistaram, kas vaiga svied
ros strādā pie darbgalda, kur apkārt
šķīst dzirksteles un jāliek aizsargbril
les, bet viņš nav vīžojis to izdarīt?
– Ja redzat, ka kāds rīkojas pre
tēji veselajam saprātam un neievēro
elementārākos darba drošības notei
kumus, tad ziniet, ka tas, iespējams,
nav viņš pats, bet gan viņa iekšējais
ienaidnieks, – ar rūgtu ironiju saka
LBAS konsultants darba aizsardzības
jautājumos Mārtiņš PUŽULS.
– Gados vecāka un darbā vairāk
pieredzējuša kolēģa pavirša attiek
sme pret darba drošību ir sliktākais
paraugs, ko vien var nodemonstrēt
jaunajiem darbiniekiem. Jaunajiem,
ienākot kolektīvā, varbūt ir pietieka
mas zināšanas par darba drošību, bet
viņiem tās vēl jāiemācās lietot praksē.
Viņi vispirms vēro, ko dara citi. Darba
vidē iestrādājies rīcības modelis ir
dominējošais. Te nu uzreiz jāpiebilst,
ka uzņēmumos, kur darba drošības
prasību ievērošanu “pieskata” arod
biedrība vai īpašas darbinieku ievēlē
tas uzticības personas, darba drošības
pārkāpumi notiek daudz retāk. Tomēr
jaunie darbinieki ir un paliek paaug
stināta riska grupa. To atspoguļo sta
tistika – no tiem, kas cietuši nelaimes
gadījumos darbavietā, apmēram divas
trešdaļas ir ar darba stāžu līdz četriem

Foto – Arnis Rugājs

Strādāt droši
ir stilīgi...
un veselīgi
Labā prakse
Bibliotēkā jādomā ne tikai par
klimatu, kādā “dzīvo” grāmatas,
bet arī strādā bibliotēkas
darbinieki. Darba vides mērījumus
Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
Jaunciema filiālbibliotēkā fiksē
(no kreisās) RCB darba
aizsardzības galvenā speciāliste
Linda Štamere, filiālbibliotēkas
vadītāja Aija Namavīra un LBAS
konsultants darba aizsardzības
jautājumos Mārtiņš Pužuls.
gadiem. Kad šie nelaimes gadījumi
tiek pētīti, atklājas, ka daļai no cietuša
jiem, uzsākot darbu, pat nebija snieg
ta darba drošības instruktāža. Tāpēc
vairāk pieredzējušajiem darbiniekiem
ir jāapzinās, ka viņu aplama rīcība ir
bīstama ne tikai pašiem, bet vēl bīs
tamāka jaunajiem kolēģiem, kuri vēl
pietiekami labi neorientējas darba
vidē un ar to saistītajos riskos.
Darba vidē salīdzinoši bieži sasto
pami tādi riska faktori, kurus provocē
taupības apsvērumi. Piemēram, ne
apgaismotas vai nepietiekami apgais
motas telpas. Sliktā apgaismojumā vai
tumsā cilvēks var nejauši uzgrūsties
priekšmetiem, tie var uzkrist vai kā
citādi radīt dažādas traumas. Pakrist
var uz neapgaismotiem pakāpieniem.
Bīstami ir neizvietot darba drošības
zīmes, kur tās nepieciešamas.
Lai noteiktu virkni darba vides ris
ka faktoru darba vietās, LBAS eksperti
atbalsta uzņēmumus, veicot mērīju
mus un palīdzot darba aizsardzības
speciālistiem izvērtēt tos. Piemēram,
LBAS eksperti var izmērīt mikrokli
mata rādītājus – temperatūru un gaisa
plūsmu darba vietā, siltuma staroju
mu un gaisa mitrumu, apgaismojumu,
skābekļa daudzumu gaisā un troksni.
Iespējams izmērīt arī elektromagnē
tiskos laukus un vibrāciju. Šo iespēju
pēdējo gadu laikā ir izmantojušas dau
dzas iestādes un organizācijas l

Rīgas Centrālās bibliotēkas Jaun
ciema filiālbibliotēkas gaišie logi sarmotajā rīta pustumsā saskatāmi jau pa
gabalu. Paverot durvis, katrs ienācējs
sajūt, cik mājīgas šīs telpas kļuvušas pēc
nesen veiktās renovācijas. Te ir silti un
omulīgi – tā vien kārojas atlikt malā visus
dienas darbus, paņemt no plaukta kādu
grāmatu un piesēst lasītavā pie galda.
Grāmatas, avīzes un žurnālus lasīt te nāk
lieli un mazi. Bibliotekāres stāsta, ka vectētiņi un vecmāmiņas šurp ved pat trīsgadīgus ķiparus. Daži no viņiem pat oficiāli
reģistrēti kā bibliotēkas lasītāji – burtus
gan vēl nepazīst, bet bildes skatās.
Tāpēc lasītavā ir arī pavisam mazi krēsliņi un galdiņi. Bibliotēkas vadītāja Aija
Namavīra piebilst, ka viens otrs bērns te
mēdzot pavadīt lielu dienas daļu – gan
grāmatas lasot, gan rotaļu stūrī darbojoties, gan pasēžot pie datora un pasērfojot
internetā. Reizēm bibliotekāres saviem
mazajiem ciemiņiem gan iedod padzerties, gan padalās ar kādu sviestmaizi.
Jaunciema mikrorajonā bibliotēka ir
vienīgā kultūras saliņa, kur vietējiem cilvēkiem iegriezties.
Darbdienas rīta pusē bibliotēkā ir
mazāk apmeklētāju, tāpēc tas ir piemērotākais laiks darba vides risku indikatīvo
mērījumu veikšanai. LBAS konsultants
darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš
Pužuls kopā ar Rīgas Centrālās bibliotēkas darba aizsardzības galveno speciālisti Lindu Štameri mērī temperatūru,
apgaismojumu un gaisa plūsmu bibliotekāru darba vietās.
Mērījumu protokolā tiek ierakstīts –
telpā 20,8 °C. Norma ir no 19 °C līdz
25 °C. Tātad patīkami silts – ne par
daudz, ne par maz. Apgaismojums vietā, kur strādā bibliotekārs – 460 luksi.
Patīkami gaišs un atbilst šādam darbam
paredzētajiem normatīviem.
– Te viss atbilst normām un nav, kur
“piekasīties”, – secina Linda Štamere.
Viņa par darba aizsardzības galveno speciālisti strādā tikai pusgadu, bet pirms

tam Linda ilgus gadus strādājusi bibliotēkas personāldaļā – viņa pazīst katru
bibliotēkas darbinieku, labi zina, kurās
telpās kādas problēmas var rasties un
kam jāpievērš lielāka uzmanība. To, ka
būtu nepieciešams veikt arī indikatīvos
mērījumus katrā darba vietā, Linda noskaidroja, kad ķērās pie darba vietu aprakstu sistēmiskas veidošanas.
– Meklējot kādu, kas šos mērījumus
varētu veikt, noskaidroju, ka tas ir arī
LBAS ekspertu kompetencē. Tā arī sākās
mūsu sadarbība ar Mārtiņu. Tagad, kad
kopīgi esam izbraukājuši un izmērījuši
darba vides riska faktorus vai visās bibliotēkas telpās, kas izkaisītas dažādās
Rīgas vietās, varu teikt, ka mums izveidojusies ļoti laba sadarbība. Mums prieks
arī par LBAS noderīgo dāvinājumu bibliotēkai – katra no 26 bibliotēkas filiālēm
saņēma sešu grāmatu komplektu par
darba drošības jautājumiem. Tagad tās
pieejamas ikvienam mūsu lasītājam.
Savukārt Mārtiņš ļoti atzinīgi novērtē
Lindas iniciatīvu, jo ne katrā iestādē vai
uzņēmumā tiek uzskatīts par nepieciešamu tik sistēmiski un pragmatiski izvērtēt
darba vidi.
Tā kā Linda katru dienu visas vietas,
kur mājo Rīgas Centrālā bibliotēka, apskriet nevar, viņa lūgusi bibliotekārēm par
jebkuru problēmu darba vidē informēt ar
e-pasta vēstuli vai telefona zvanu, lai piefiksētos trūkumus ātrāk varētu novērst.
Lindas rūpes par darbiniekiem atbalsta
arī RCB direktore Doloresa Veilande, labu
darba apstākļu nodrošināšanu visās bibliotēkas struktūrvienībās strādājošajiem
uzskatot par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem. Tā kā absolūtais vairākums –
apmēram 250 no nepilniem 300 RCB
darbiniekiem – ir arī arodbiedrības biedri, tad viņi pietiekami labi pārzina savas
tiesības strādāt sakārtotā un labā darba
vidē. Jāpiebilst, ka RCB arodorganizācija
ir viena no aktīvākajām un labākajām
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību
federācijas dalīborganizācijām l
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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
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