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U zņēmumu šai balvai izvirzīja Latvijas 
Industriālo nozaru arodbiedrība, kas 
atzinīgi novērtē uzņēmumā noslēg
to koplīgumu. Tas pieņemts uz trim 

gadiem, bet ar iespēju ik gadu iekļaut papildinā
jumus, ja par tiem vienojas arodbiedrība ar uz
ņēmuma vadību. 

Krīzes gados “Rīgas dzirnavniekā” darbinie
ku algas netika samazinātas. Tāpat spēkā palika 

visas iepriekšējos gados koplīgumā noteiktās so
ciālās garantijas. Darbiniekiem ir dotas iespējas 
veiksmīgi savienot darbu un ģimenes dzīvi, iz
mantojot elastīgu darba grafiku. 

Domāju, ka daudz nekļūdīšos, ja teikšu, ka 
“Rīgas dzirnavnieka” ražotie produkti nonāk 
uz galda vai katrā mājā. Tie atpazīstami pēc zī
moliem “Hercogs”, “Herkuless” un “Axa” – visu 
veidu kviešu un rudzu milti, miltu maisījumi, 
pārslas un sausās putras. Daudz un rūpīgi tiek 
domāts par jauniem produkcijas eksporta tir

giem. “Rīgas dzirnavniekam” šobrīd ir labs eks
porta noiets Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Krievijā 
un Ukrainā, taču uzņēmums ir noskaņojies to 
palielināt. 

“Rīgas dzirnavnieka” ģenerāldirektors Sandis 
JANSONS, kurš šajā uzņēmumā sācis strādāt 
pirms četriem gadiem, ar smaidu saka:

– Mēs mīlam un lolojam savus darbiniekus, 
tāpēc domājam par pastāvīgu dialogu. Mums ir 
svarīgi, lai cilvēki, kas te strādā, labi justos, jo kā 
gan citādi mēs varētu saražot tik labus pārtikas 
produktus!? Mūsu darbinieki nepieciešamības 
gadījumā var veidot arī individuālu darba grafiku. 
Tas ir labi, ja ar šādu darba grafiku varam moti
vēt labu speciālistu nākt vai palikt strādāt tieši pie 
mums. Protams, arī mēs domājam, kā ražot izde
vīgāk un efektīvāk. Bet vienmēr paturam prātā, 
ka iekārtas, dzelžus un mašīnas var nopirkt katrs, 
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Arodbiedrības ir 
pret sasteidzinātu 
pensijas vecuma 
paaugstināšanu
Pēteris KRĪGERS 
LBAS priekšsēdētājs

M ums ir nepieciešama prognozē
jama pensiju sistēma. Visus šos 
gadus esam atkārtojuši, lai cilvē
kiem, kas šobrīd atrodas darba 

tirgū, būtu skaidri tie nosacījumi, uz kuriem viņi 
noteiktajā laikā, kad tas pienāks, varēs pensio
nēties. Mēs iestājamies par drošu darba vidi. Lai 
darba vidi varētu saukt par drošu, tai jābūt pro
gnozējamai. Šai prognozējamībai pēc būtības ir 
jābūt iestrādātai likumdošanas aktos. Ikvienam 
darba ņēmējam ir tiesības uz drošu darba vidi, 
šajā kontekstā ietverot arī prognozējamību, to
starp skaidrus nosacījumus par pensionēšanos. 
Tā ir sistēma, kuras elementus nevar skatīt atrau
ti citu no cita.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība nedzī
vo uz vientuļas salas. Mēs sekojam gan norisēm 
ekonomikā, gan demogrāfiskajām līknēm. Mēs 
zinām, ka dzimst mazāk bērnu un nācija pama
zām noveco. Neraugoties uz to, ka pensionēšanās 
vecuma paaugstināšanu neatbalsta 88 % Latvijas 
iedzīvotāju, uzskatot, ka tam jāpaliek pie 62 gadu 
robežas, arodbiedrības saprot, ka tas neizbēgami 
būs jādara. Taču mums nav vienalga, kad un kā 
tas tiks darīts. 

Valdība neievēro vienošanās
Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē 
(NTSP) ilgi esam diskutējuši ar saviem sociāla
jiem partneriem – valdību un Latvijas Darba de
vēju konfederāciju. Un pagājušajā gadā tika pa
nākts kompromiss. LBAS piekrita, ka pamatota 
un taisnīga būtu apdrošināšanas stāža celšana no 
desmit uz piecpadsmit un tālākā nākotnē arī uz 
divdesmit gadiem, lai cilvēks iegūtu tiesības uz 
vecuma pensiju. Pat neraugoties uz visai aso vie
dokļu apmaiņu nozaru arodbiedrībās, LBAS pie
krita pensijas vecuma pakāpeniskai celšanai no 
2016. gada. Es uzsvēršu – pakāpeniskai celšanai, 
sākot to darīt ne agrāk kā no 2016. gada,  katru 
gadu paaugstinot pensijas vecumu par trim mē
nešiem. Tādā gadījumā Latvijas iedzīvotāji pen
sijā no 65 gadu vecuma sāktu iet 2028. gadā. 

Labklājības ministrijas plāns izskatās ci
tādi. 1.  martā valsts sekretāru sanāksmē tika 
izsludināti grozījumi likumā “Par valsts pensi
jām”, kuros plānots, ka pensionēšanās vecumu 
paaugstina no 2014. gada. 

Dažas dienas pēc šo grozījumu izsludinā
šanas labklājības ministre Ilze Viņķele intervijā 
“Neatkarīgajai Rīta Avīzei” ierunājās, ka “kom
promisa variants varētu būt vēl lēzenāks pensio
nēšanās vecuma paaugstinājums”. 

No kreisās – akciju sabiedrības “Rīgas dzirnavnieks” operatori Viktors Provodenko un Vladislavs Ņikuļins, arodorganizācijas vadītāja 
Alīna Bratceva, fasēšanas iecirkņa vadītājs Jurģis Arājs un operatori Sergejs Kazakēvičs, Vera Hrjapova un Oļegs Krutāns.

“Rīgas dzirnavniekam”  
ir Herkulesa spēks
Akciju sabiedrība “Rīgas dzirnavnieks”, kas ir viens no lielākajiem graudu 
pārstrādātājiem Baltijā, šā gada sākumā saņēma LBAS balvu “Sadarbības 
partneris 2011” – simbolisko zelta ozolzīli kā apliecinājumu izaugsmei, 
attīstībai, pārdomātai plānošanai un veiksmīgam sociālajam dialogam starp 
uzņēmuma vadību un darbiniekiem.
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Eiropas Sociālā fonda 
projekta  
“Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana 
nozarēs un uzņēmumos” 
aktualitātes

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

l  l  l

LBAS martā rīkoto informatīvo kam-
paņu “Nomet savu nastu!”, kuras 
gaitā Latvijas iedzīvotāji tika iepazīs-
tināti ar LBAS konsultāciju centriem 
un tajos pieejamo informāciju, aprīlī 
turpinās plašāka izglītojoša kampa-
ņa par darba attiecībām un darba 
tiesībām.

l  l  l

No 14. aprīļa sestdienās LTV 1 ēte-
rā būs vērojami LBAS rīkotā kon-
kursa “Smārts. Spēle tiem, kas 
mācās” ieraksti, kuros kopumā pie-
dalījās 25 komandas no Vidzemes, 
Kurzemes, Latgales, Zemgales un 
Rīgas reģiona vispārizglītojošajām 
skolām (plašāku informāciju skat. 
7. lpp.). 

l  l  l

28. aprīlis ir Pasaules darba aizsar-
dzības diena. LBAS aprīli tradicionāli 
dēvē par darba aizsardzības mēnesi, 
ik gadu rīkojot virkni izglītojošu pa-
sākumu, kā arī plašas darba aizsar-
dzības tematikai veltītas diskusijas 
reģionos un Rīgā. 11. aprīlī notiks 
diskusijas Daugavpilī, 12. aprīlī – 
Jelgavā, 17. aprīlī – Liepājā, 19. aprī-
lī – Cēsīs, bet 24. aprīlī īpaši pasāku-
mi tiks organizēti Rīgā – Nacionālajā 
bibliotēkā un uzņēmumā “Latvijas 
Finieris”. Darba aizsardzības mēneša 
noslēguma pasākums notiks 26. ap-
rīlī Rīgā, LBAS namā, Bruņinieku 
ielā 29/31.

l  l  l

Aprīlī un maijā norisinās profesionā-
lās izglītības iestāžu pasniedzēju 
apmācība darba aizsardzībā pēc 
Valsts izglītības satura centrā izstrā-
dātajiem profesionālās pilnveides 
moduļiem šādās nozarēs: tekstila un 
šūto izstrādājumu ražošana; poligrā-
fija un izdevējdarbība; lauksaimniecī-
ba; būvniecība; elektroenerģētika.

l  l  l

Tiek atjaunots darbinieku pārstāv-
jiem un uzticības personām pare-
dzētās darba aizsardzības rokasgrā-
matas saturs, lai oktobrī šo grāmatu 
varētu laist klajā atkārtotā izdevumā. 
Tajā būs ietvertas arī jaunākās izmai-
ņas likumdošanas aktos un LBAS spe-
ciālistu atbildes uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem par darba aizsardzību. 

l  l  l

Katru mēnesi LBAS eksperti pie-
dalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera 
raidījumā “Krustpunktā”, sniedzot 
atbildes uz klausītāju jautājumiem 
par darba tiesiskajām attiecībām. 
Savukārt LTV 1 raidījumā “Viss no-
tiek”, kā arī Latvijas reģionālo tele-
vīziju raidījumos LBAS pārstāvji regu-
lāri komentē aktualitātes darba tirgū 
un darba attiecībās. 

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

e-pasts: inga.svirska@lbas.lv 

Aktualitātes kam ir nauda. Kvalificētus, gudrus un 
motivētus darbiniekus tā “nenopirksi”. 
Labs darbinieks, kas strādā tavā uzņē
mumā, ir kā vērtīga investīcija. Ja darba 
devējs ir labs, tad viņam labu darbinie
ku nemaz tik vienkārši nevarēs atņemt. 
Mūsdienās naudu dabūt nav viegli, bet 
tas nav neiespējami. Bet nauda ir tikai 
sākums. Kad tev ir nauda, tā ir jāiegul
da. Ja nopirksi ražotni un tehniku, tur 
būs jānāk kādam, kas ar tiem dzelžiem 
prot strādāt. Tad bez gudra, prasmīga 
un darīt griboša cilvēka neiztikt.

Izstaigājot “Rīgas dzirnavnieka” 
graudu pārslu ražotni, pārņem viegli 
sirreāla sajūta – sešos stāvos patstāvīgi 
darbojas modernas iekārtas un sistē
mas. Cilvēku maz. 

– Neraugoties uz iespaidīgo te
ritoriju, kuru uzņēmums aizņem, 
atkarībā no ražošanas noslogojuma 
pie mums strādā no 80 līdz 100 cilvē
kiem. Daudzi procesi ir automatizēti. 
Piemēram, dzirnavās, kas ir mūsu lie
lākā ražošanas daļa, strādā ap desmit 
cilvēku. Salīdzinoši vairāk cilvēku ir 
fasēšanas iecirknī, jo tur nevaram iz
tikt bez roku darba, – stāsta S. Jansons.

– “Rīgas dzirnavnieka” pirm
sākums ir uzņēmums “Sarkanais 
Oktobris”, kas tika izveidots pa
gājušajā gadsimta vidū. Vidējā un 
vecākā paaudze no savas bērnī
bas noteikti atceras auzu pārslas 
“Herkuless” lielajās kilogramu sma
gajās pakās, kas rindām stāvēja 
gastronomijas veikalu bakalejas no
daļās – pilni plaukti. Gluži nevilšus 
jūs gribas nodēvēt par auzu pārslu 
karaļiem. 

– Droši tā arī sakiet! Mēs tiešām 
cenšamies būt labākie! Mēs esam sagla
bājuši Latvijā tik tradicionālo auzu pār
slu labākās garšas īpašības un piedāvā
jam arī ļoti mūsdienīgas un “dinamis
kas” versijas, piemēram, putras porciju 
fasējumā, kas der gan brokastīs steidzī
gos darbdienu rītos, gan īsos pusdienu 
pārtraukumos. Mēs domājam arī par 
ģimenēm, kas gatavo mājās.

– Jūs pats arī ēdat putras?
– Jā! Un ļoti labprāt. Man kā ma

zam puikas neviens putras ar varu 
nespieda ēst, tāpēc arī tās nav manu 
“bērnības traumu” sarakstā. Var teikt, 
ka, ēzdams putras, kas vārītas no 
“Rīgas dzirnavnieka” ražotajām pār
slām, es kā uzņēmuma vadītājs per
soniski ar vislielāko atbildību sekoju 
mūsu produkcijas kvalitātei. Vispār 
esmu diezgan izvēlīgs ēšanā, bet put
ras man vienkārši garšo. 

– Varbūt tas arī tāpēc, ka auzu 
putra atzīta par visveselīgāko bro
kastu ēdienu. Turklāt izrādās, ka 
auzu putra ir viens no tiem ēdie
niem, kas palīdzot tikt galā ar stre
su. Ņemot vērā, ka mūsdienās stre
sa netrūkst… 

– Ziniet, mani šie pieņēmumi pat 
ļoti iedvesmo. Tas nozīmē, ka es ēdu 
pat veselīgāk, nekā pats līdz šim biju 
domājis (smejas). 

– Un katru reizi, kad Berimors 
filmā par Šerloku Holmsu pasniedz 
šķīvi ar putru, sakot: “Jūsu auzu put
ra, ser!”, tas atkal ir “ūdens uz jūsu 
dzirnavām”. 

– Tā jau ir tāda kā neliela mā
cībstunda “putru ģeogrāfijā”. Liel

bri  tāniju un ar to saistītās valstis, 
Skandināvijas zemes un bijušās pa
domju valstis var saukt par auzu 
pārslu tradīciju atbalsta reģionu. 
Eiropas viducis, Vācija, Itālija, Čehija, 
Spānija – tur auzu pārslas iejauc bro
kastu maisījumos, bet ar putru vārīša
nu neaizraujas. Domājot par eksporta 
perspektīvu, mums ir jāņem vērā arī 
šādas nacionālās virtuves īpatnības.

– Organizāciju pētnieki ir novēro
juši, ka dažādas ieceres un plānus 
veiksmīgāk izdodas realizēt tiem 
uzņēmumiem, kuros strādā dažādu 
paaudžu cilvēki un paaudžu nomai
ņa notiek pakāpeniski. 

– Tādā gadījumā jāizdodas visām 
mūsu iecerēm, jo “Rīgas dzirnavnie
kā” strādā gan jauni, gan pieredzes 
bagāti darbinieki. Manuprāt, tas ir ļoti 
labi un veselīgi kolektīvam kopumā. 
Jaunie mācās no vecajiem, pārņem ga
dos uzkrātos pieredzi un smeļas dzīves 
gudrību. Savukārt vecie no jaunajiem 
mācās to dzīves uztveri, kas palīdz 
darbā ar jaunajām tehnoloģijām. 
Mums ir darbinieki, kas šajā uzņēmu
mā nostrādājuši jau 40 gadus.

“Rīgas dzirnavnieka” arodorgani
zāciju, kurā iestājušies apmēram 80 % 
no uzņēmuma darbiniekiem, jau as
toto gadu vada Alīna BRATCEVA. 
Viņa lepojas, ka pati te nostrādājusi 
jau 33 gadus. 

– Man ir viegli strādāt, jo pazīstu 
katru cilvēku uzņēmumā. Pēdējos di
vos gadu desmitos te gan daudz kas 
mainījies. Arī īpašnieki. Bet mūsu 
arodorganizācija nav pajukusi. Mums 
bija iespēja turpināt savu darbu, pār
ņemot organizācijas labākās vēsturis
kās tradīcijas. Un labi, ka mēs pratām 
šo iespēju izmantot. Es pati arodbied
rībā iestājos uzreiz, kā sāku te strādāt. 
Spēcīga un laba arodorganizācija pa
līdz cilvēkam ātrāk iejusties kolektīvā – 

zinu pēc savas pieredzes. Tāpēc arī 
pati eju klāt un uzrunāju katru mūsu 
jauno darbinieku, iepazīstinu ar mūsu 
koplīgumu un aicinu stāties arodbied
rībā. Ar varu gan tas nevienam netiek 
spiests. Piederība arodbiedrībai ir cil
vēka brīva izvēle.

– Kurā laikā uzņēmums piedzīvo
ja vislielākās pārmaiņas?

– Tas bija 90. gadu vidus. 1994. gadā 
“Sarkanais Oktobris” kļuva par ak
ciju sabiedrību “Rīgas dzirnavnieks”. 
1995. gadā publiskā privatizācijā 65 % 
“Rīgas dzirnavnieka” akciju iegādājās 
graudu ražotāju kooperatīvu apvienī
ba “Novadiņi”. Bet 1997. gadā “Rīgas 
dzirnavnieks” kļuva par Zviedrijas 
kompānijas “Lantmännen Cerealia” 

meitasuzņēmumu Latvijā. Pirms ga
diem 15 pie mums strādāja apmēram 
400 cilvēku. Kad ražotne tika moder
nizēta, daudzi darbinieki pamazām 
bija spiesti aiziet. Tas cilvēkiem bija 
ļoti sāpīgs posms. Mainījās arī me
nedžments. Arodorganizācijai tā bija 
liela izturības un dialoga risināšanas 
prasmju pārbaude. Mums bija jāat
rod kopēja valoda ar uzņēmuma jau
no vadību. Es uzskatu, ka labs ir tikai 
tas vadītājs, kas neskatās pāri saviem 
darbiniekiem, bet spēj ieklausīties un 
izprast, par ko viņi runā. Vadītājam ir 
jācienī darbinieks, kas godprātīgi un 
apzinīgi strādā. 

– Jūsu uzņēmumā strādā dažādu 
paaudžu cilvēki.

– Darbinieku paaudžu nomaiņa 
pie mums ir mierīga un pakāpenis
ka. Mums nav cilvēkresursu “balasta”. 
Tāpēc kadru mainības praktiski nav – 
gada laikā divi trīs aiziet, tikpat nāk 
vietā. Uzņēmumā ir diezgan sarežģīts 
maiņu darbs. Katrā ražotnē, piemē
ram, fasēšanā, dzirnavās vai elevato
rā, ir sava specifika, tāpēc uzņēmumā 
strādā pārsvarā labi izglītoti un atbil
stoši sagatavoti darbinieki. Atbilstoši 
tiek novērtēta arī katra darbinieka pie
redze. Reizēm, lai nevajadzētu no jau
na pieņemt darbā cilvēkus uz varbūt 
tikai dažām dienām, darbinieki strādā 
arī virsstundas. Bet tas notiek tikai ar 
viņu piekrišanu un arī tiek apmaksāts 
atbilstoši Darba likumā paredzētajām 
normām. Bet augustā un septembrī, 
kad uzņēmums iepērk graudus, tad 
uz laiku darbā tiek pieņemti aptuveni 
20 cilvēki.

– Ko saka darbinieki, ar kuriem 
jūs tiekaties krietni biežāk nekā ģe
nerāldirektors, – vai Sandis Jansons 
ir labs vadītājs?

– Viņš ir ļoti cilvēcisks vadītājs. 
Saprotošs. Bez aplinkiem varu teikt, 
ka mums ir ļoti labas darba attiecības. 
Pašā sākumā, kad Sandis tikko sāka 
strādāt par ģenerāldirektoru, abām 
pusēm vajadzēja mazliet “aprast” vie
nai ar otru. Nopratu, ka viņam nebija 
iepriekšējas pieredzes sadarbībā ar 
arodbiedrību. Bet tā nebija “mirsta
mā vaina”. Ar laiku viss noregulējās. 
Mūsu direktors ir no tiem vadītājiem, 
kas rīkojas tā, lai darbinieki justos labi. 
Mums ir labas algas. Uzņēmuma vadī
ba zina, ka mums patīk dažādi sporta, 
kultūras un atpūtas pasākumi, un tos 
atbalsta. Nu, es ļoti ceru, ka arī direk
tors pie mums jūtas labi.

– Jūs bijāt viens no tiem cilvē
kiem, kas rosināja pieteikt “Rīgas 
dzirnavnieku” LBAS sadarbības 
balvai. Ja iniciatīva pagodināt uz
ņēmuma vadību nāk no darbinieku, 

no arodbiedrības puses, tas ir tiešs 
apliecinājums, ka uzņēmumā valda 
labvēlīgs klimats un ir iedibināts pa
tiesi veiksmīgs sociālais dialogs.

– Tam mēs gatavojāmies jau diez
gan ilgi. Pagājušais gads uzņēmumam 
bija tiešām veiksmīgs un vērtīgs. Bija 
sasniegti augsti ražošanas un izcili 
kvalitātes rezultāti. Mēs bijām parak
stījuši labu koplīgumu uz trim gadiem. 
Tas arī bija labs atspēriena dēlītis un 
motivācija. Tiesa, mēs nebijām vienī
gie pretendenti uz šo balvu. Un tāpēc 
ir tik patīkami, ka tikām atzīti par 
labākajiem starp labākajiem. Varbūt 
skanēs nedaudz pompozi, bet tāda 
arodbiedrību kā sadarbības partnera 
izteikta atzinība noteikti iedvesmo 
darba devējus. Vismaz mūsu arodor
ganizācijas sadarbība ar uzņēmuma 
vadību kļuvusi vēl labāka. Ļoti vērtīgs 
mums bija darba devēja atbalsts ve
selības apdrošināšanas polišu iegādē. 
Direktors ir skaidri pateicis, ka arod
organizācijas pārstāvji var vērsties 
pie viņa, kad vien tas nepieciešams. 
Protams, šādu attieksmi mēs negra
sāmies izmantot savtīgos nolūkos, lai 
katru dienu lauztos direktora kabine
tā. Kad patiešām nāksies risināt darbi
niekiem svarīgus jautājumus, tad gan 
nevilcināsimies. Informāciju par uz
ņēmumā notiekošo un nozares jaunu
miem darbinieki saņem katru mēnesi. 
Mums nav liegts piedalīties vadības 
darba apspriedēs. Bet katram ir savi 
uzdevumi – uzņēmuma vadībai savi, 
arodbiedrībai – savi. Katrs dara savu 
darbu tā, lai visiem kopā būtu labāk. 
Ir patīkami strādāt uzņēmumā, ja zini, 
ka par darbiniekiem tiek maksāti visi 
nodokļi. Tā ir liela drošības sajūta. Ja 
ikdienā rodas kādas konkrētas preten
zijas, tās mierīgi varam pārrunāt un 
izlemt, kā labāk rīkoties. Kašķi kašķa 
dēļ nekad neceļam. 

– Tagad, kad uzņēmumam atkal 
klājas labi, krīzes “cirtiens” varbūt 
vairs tik ļoti nesāp?

– Bija ļoti smagi, to vairs negribētos 
piedzīvot. Pieprasījuma kritums, dārgi 
graudi, uzlec elektroenerģijas cenas…
Bet mums izdevās pārvarēt šo melno 
svītru. Tas ir liels uzņēmuma vadības 
nopelns. Mūs pasargāja arī tas, ka strā
dājam ļoti liela un spēcīga uzņēmuma 
ietvaros, kas atbalstīja un spēja amor
tizēt zaudējumus. Bet nu jau mēs atkal 
strādājam ar peļņu. Būtiska nozīme ir 
tam, ka mēs ražojam augstas kvalitā
tes konkurētspējīgu produkciju. Tagad 
diezgan daudzi uzņēmumi ražo auzu 
pārslas, bet es kā pārtikas tehnoloģe 
un tajā pašā laikā ierindas patērētāja 
bez kautrēšanās varu teikt, ka “Rīgas 
dzirnavniekam” sanāk vislabāk l 

Labs darbinieks, 
kas strādā tavā 
uzņēmumā, ir kā 
vērtīga investīcija. 
Ja nopirksi ražotni 
un tehniku, tur būs 
jānāk kādam, kas ar 
tiem dzelžiem prot 
strādāt.

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
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Katram ir savi uzdevumi – 
uzņēmuma vadībai savi, 
arodbiedrībai – savi. 
Katrs dara savu darbu tā, 
lai visiem kopā būtu labāk.   

“Rīgas dzirnavnieka”  
arodorganizācijas vadītāja  

Alīna BRATCEVA 

Akciju sabiedrības “Rīgas dzirnavnieks” ģenerāldirektors Sandis JANSONS.
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Taču dokumentos, kuros ietverti gro
zījumi un kuri nodoti saskaņošanai 
ministrijām, nekādas izmaiņas saistī
bā ar “lēzenāku pensionēšanās vecu
ma paaugstinājumu” nav veiktas. 

Nedrīkst sarīdīt paaudzes
Protams, māmiņu algas ir jāmaksā, 
jo demogrāfiskās problēmas Latvijā 
ir jārisina, un ir jāpanāk dzimstības 
palielināšanās. Māmiņu algas ir viens 
no faktoriem, kas palīdz vecākiem 
izšķirties par ģimenes pieaugumu. 
Taču šīm izmaksām ir jānotiek no 
pamatbudžeta, lai citai sociālajai gru
pai neuzliktu dubultu slogu. Nevajag 
sarīdīt paaudzes, kā tas tagad  – gri
bētos ticēt, ka netīši, – tiek darīts. Ja 
valdība ir nolēmusi izdarīt kādam 
kaut ko labu, kas ir visnotaļ atbalstā
mi, tad nodokļu maksātājiem tomēr 
nav vienalga, no kurienes tas labums 
tiks ņemts. Un šoreiz valdība grib “iz
braukt” uz pensionāru rēķina, jo no 
sociālā budžeta tiek izmaksāti līdzek
ļi, kas šajā budžetā iemaksāti citiem 
mērķiem. Bet pēc tam šo budžetu 
mēģina glābt visiem iespējamajiem 

un neiespējamajiem līdzekļiem. Nu, 
nedrīkst vienas sociāli mazaizsar
gātas iedzīvotāju grupas problēmas 
risināt uz otras rēķina! Kad arod
biedrības par šo lietu ierunājās, tās 
tūlīt tika apsauktas un kauninātas par 
centieniem atņemt naudu māmiņām. 
Šīm spekulācijām ir jāpieliek punkts. 
Mēs nevienam neko nevēlamies at
ņemt. Taču labklājību nevar panākt, 
plosot un kropļojot sociālo budžetu. 
Turklāt valstij ir jārespektē un jāievē
ro Satversmē noteiktais tiesiskās pa
ļāvības princips. 

Arodbiedrībām nākas uzklausīt 
pārmetumus par ietiepību un saņemt 
pamācības, ka pensionēšanās vecu
ma paaugstināšanas sākšana divus 
gadus agrāk jau neko lielu nemai
nīs. Mēs uzskatām, ka tomēr ir liela 
atšķirība, vai pensionēšanās vecuma 
paaugstināšana tiek sākta 2014. vai 
2016. gadā, jo tas skar daudzu tūk
stošu cilvēku intereses. Un tas arī sa
biedrībai ir kā trauksmes signāls, ka 
godprātīga sociālo iemaksu veikšana 
būtībā negarantē pilnvērtīgu sociālo 
aizsardzību. 

Ironiskais secinājums “es jau 
līdz pensijai nenodzīvošu” jau folk

lorizējies. Un zināms pamats tam 
ir  – ja 2010.  gada datus salīdzinām 
ar 1996. gadu, kad tika ieviesta jaunā 
pensiju sistēma, tad 14 gadu laikā vī
riešiem 65 gadu vecumā paredzamais 
mūža ilgums ir palielinājies tikai par 
1,1 gadu, bet sievietēm – par pusgadu. 

Arodbiedrības joprojām uzskata, 
ka 1996. gadā izveidotais pensiju sis
tēmas modelis bija labs un to nevaja
dzēja raustīt. Mēs vēlamies stabilitāti 
un sociālo mieru, bet biežie pensiju 
likuma grozījumi sabiedrībā rada 
sa traukumu un nedrošību. Turklāt 
nākas secināt, ka katrs nākamais la
bojums vai precizējums šo gadu gaitā 
arvien ir pasliktinājis sociālo nodokli 
maksājošo cilvēku izredzes uz nodro
šinātu nākotni. Ar to arī daudzi pama
to savu personisko viedokli, ka vispār 
nav jēgas maksāt nodokļus. Protams, 
tas ir taisnākais ceļš uz vēl pieticīgā
kām sociālajām garantijām. 

Sabiedrībai tiek 
“skalotas smadzenes”
Visām runām pa vidu investīciju baņ
ķieris Ģirts Rungainis pamanās vēl 
pieliet eļļu ugunī – pensijas vecumu 

varētu celt nevis līdz 
65, bet gan 75 ga
diem. Tā jau ir pro
vokācija. Atcerieties 
pastāstiņu par kādu 
ļoti lielu ģimeni, 
kas mitinās milzī
gā šaurībā. Dzīve 
viens vienīgs murgs. 
Ģimenes galva, pats 
nezinādams, ko ie
sākt, vaicā gudra
jam, kur meklēt glā
biņu. Gudrais iesaka 
atvest mājās kazu 
un kādu laiku ļaut 
tai tur arī padzīvot. 
Ģimene ir nesaprašanā – kā tas varētu 
atrisināt viņu problēmu. Uz to gudrais 
atbildējis: “Kad pēc nedēļas aizvedīsiet 
kazu prom, jūs apjautīsiet, cik labi esat 
dzīvojuši līdz šim.” Ja mums tiks uzzī
mēta tāda perspektīva, ka pensijā va
rēsim doties tikai no 75 gadiem, mēs 
jau daudz rāmāk reaģēsim uz šobrīd 
reālajiem 65. 

Tāpat publiskajā telpā ielauzusies 
un sabiedrības uzmanību piesaistījusi 
arī demogrāfa Ilmāra Meža vīzija par 
to, ka Latvija varētu izvairīties no pen
sionēšanās vecuma paaugstināšanas, 
ja tā ļautu ik gadu valstī ieceļot vairā
kiem desmitiem tūkstošu imigrantu 
no citām valstīm. Tāda perspektīva 
arī mūs nevilina. Tā ir pat biedējoša. 
Tiesa, šā bubuļa radītājs I. Mežs ne
stāsta, ko šie viesstrādnieki pie mums 
darīs, ja Latvijā ir tik augsts bezdarba 
līmenis – februārī tas pieauga un sa
sniedza 11,8 %.

Raugoties uz notiekošo saistībā 
ar steidzināto pensionēšanās vecuma 
celšanu, dažādiem skaidrojumiem un 
aizbildinājumiem par šo tēmu, no
protams, ka aiz tā visa ir viens vienīgs 
apsolījums Starptautiskajam Valūtas 
fondam, ka Latvijā pensijas vecu
mu sāks paaugstināt no 2014.  gada. 
Turklāt jau tagad ir skaidrs, ka bu
džetam no tā lielas jēgas nebūs un fis
kālais ieguvums būs gaužām niecīgs. 
Valdībai tas ir principa jautājums, 
tāpēc arī šajā sakarā bijuši tikai ka
tegoriski paziņojumi, nevis korekta 
argumentācija.

LBAS šoreiz nepiekāpsies
Pārmest arodbiedrībām ietiepību ne
būtu korekti. Mēs pieņēmām kom
promisu par pensionēšanās vecuma 

paaugstināšanu no 
2016. gada, lai gan no 
LBAS dalīborganizā
ciju puses izskanēja 
iebildumi. Pagājušā 
gada nogalē notiku
šajā LBAS 7. kongre
sā karstākās debates 
izvērtās tieši par šo 
jautājumu. Virkne 
nozaru arodbiedrību 
pārstāvju izteicās, ka 
arodbiedrības nedrīk
stētu pieļaut pensijas 
vecuma paaugstinā
šanu. Tomēr kongress 
respektēja NTSP no

lemto, rezolūcijā par sociālās drošī
bas pakalpojumu ilgtspēju starp pra
sībām Saeimai un valdībai ierakstot: 
“Palielinot pensionēšanās vecumu līdz 
65 gadiem, uzsākt pāreju ne ātrāk kā 
no 2016. gada, katru gadu pensionēša
nās vecumu paaugstinot ne vairāk kā 
par trim mēnešiem.” Un tā ir prasība, 
no kuras nevaram atkāpties.

Pats galvenais jautājums, uz kuru 
arodbiedrības vēlas dzirdēt atbildi no 
valdības, ir nodarbinātība – vai šiem 
cilvēkiem, kas pēc nepilniem diviem 
gadiem vairs nevarēs doties pensijā 
62 gadu vecumā, būs darbvietas, vai 
viņiem būs iespēja strādāt? Jau ta
gad pirmspensijas vecuma cilvēkiem 
ir grūti atrast darbu. Un diez vai no 
2014. gada 1. janvāra šajā ziņā gaidā
mas radikālas pārmaiņas. Starp gados 
vecākiem cilvēkiem bezdarba īpat
svars ir augstāks nekā vidēji valstī. 
Un viņi nav uzņēmēju iekārotākais 
darbaspēks. Starp citu, šai atbildei va
jadzēja būt pilnīgi skaidrai vēl pirms 
paziņojuma par pensijas vecuma cel
šanu.   

Arodbiedrībām nav nekādu iebil
dumu, ka darba devēji pensionējas 
vēlāk – to esmu teicis gan Latvijas 
Darba devēju konfederācijai, gan 
valdībai. Bet arodbiedrības vēlas būt 
pārliecinātas, ka darbiniekiem būs  
iespēja strādāt arī pēc 62 gadu vecu
ma sasniegšanas. Es domāju, ka viņu 
izdzīvošana mūsu liberālajā darba 
tirgū ir visai apdraudēta. Paralēli 
pensijas vecuma celšanai ir jālūkojas, 
kas notiek izglītības, veselības aprū
pes un sociālā nodrošinājuma jomā, 
jādomā par nodarbinātību, jo īpaši 
par jauniešiem un pirmspensijas ve
cuma cilvēkiem, kuriem arī tagad ir 
vairāk problēmu nekā risinājumu l

Arodbiedrības ir pret sasteidzinātu 
pensijas vecuma paaugstināšanu

14 gadu laikā 
vīriešiem 65 
gadu vecumā 
paredzamais 
mūža ilgums ir 
palielinājies tikai 
par 1,1 gadu,  
bet sievietēm –  
par pusgadu.  

Strauji palielinoties bezdarbam 2009.–2010. gadā, pirmspensijas vecuma 
cilvēku īpatsvars īpaši nemainījās. Tas norāda, ka šie cilvēki  darbu 
zaudēja proporcionāli citām vecuma grupām. Taču, samazinoties bezdarba  
līmenim, pirmspensijas vecuma cilvēku īpatsvars darba meklētāju rindās 
pieaug. Tas nozīmē, ka gados jaunāki cilvēki darba tirgū atgriežas ātrāk. 
2012. gada 29. februārī no kopējā reģistrēto bezdarbnieku  
skaita (133 413) bija 15 988 bezdarbnieki pirmspensijas vecumā.

Grafiks uzskatāmi ataino, ka līdz pat 2011. gadam māmiņu algas (vecāku 
pabalsts) un pārējo pabalstu palielinājums ilgstoši tika veidots uz pensiju 
apdrošināšanas rēķina, jo no katra strādājošā iemaksām procentuāli 
aizvien mazāk naudas tika novirzīts viņa pensijas apdrošināšanai.  

Paredzētie grozījumi
Šā gada 1. martā valsts sekretāru 

sanāksmē tika izsludināti grozījumi 
likumā “Par valsts pensijām”, kuros 
plānots, ka 2014. un 2015. gada 
1. janvārī pensionēšanās vecumu pa-
augstina par trim mēnešiem, bet, sā-
kot ar 2016. gadu, ik gadu to paaug-
stina par pusgadu, līdz 2020. gadā 
tiek sasniegts 65 gadu pensionēša-
nās vecuma slieksnis.

Tas nozīmē, ka pakāpeniskā pen-
sionēšanās vecuma paaugstināšana 
skars cilvēkus, kuri dzimuši, sākot no 
1952. gada 1. janvāra. Labklājības 
ministrija paskaidro, ka tie, kas dzi-
muši no 1952. gada 1. janvāra līdz 
1952. gada 30. septembrim, varēs 
pensionēties trīs mēnešus vēlāk, kad 
būs sasnieguši 62 gadu un trīs mēne-
šu vecumu. Savukārt tie, kuri dzimuši 
no 1952. gada 1. oktobra līdz 31. de-
cembrim, varēs pensionēties sešus 
mēnešus vēlāk – 62 gadu un sešu mē-
nešu vecumā. Cilvēki, kuri dzimuši pēc 
1955. gada 1. jūlija, vecuma pensiju 
varēs pieprasīt, sasniedzot 65 gadu 
vecumu.

Paaugstinot vispārējo pensionē-
šanās vecumu, pakāpeniski palieli-
nāsies pensionēšanās vecums tiem 
cilvēkiem, kuriem ir tiesības pensio-
nēties pirms vispārējā pensionēšanās 
vecuma sasniegšanas, piemēram, 
piecu un vairāk bērnu vecākiem, 
bērna invalīda vecākiem, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem, politiski 
represētajām personām, ja viņu ap-
drošināšanas stāžs ir ne mazāks par 
30 gadiem.

Labklājības ministrija plānoju-
si celt arī pensionēšanās vecumu 
priekšlaicīgo pensiju saņēmējiem – 
2014. un 2015. gadā to paredzēts 
paaugstināt par trim mēnešiem, bet, 
sākot ar 2016. gadu, ik gadu par pus-
gadu, līdz 2020. gadā būs sasniegts 
63 gadu vecums. Priekšlaicīgās pen-
sionēšanās vecuma paaugstināšana 
no 2014. gada skars tos cilvēkus, kuri 
dzimuši, sākot ar 1954. gadu. 

©
 o

rig
in

al
pu

nk
t -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Av
ot

s 
– 

“D
ar

bi
ni

ek
u 

Av
īz

e”
, b

al
st

ot
ie

s 
uz

 N
VA

 s
ta

tis
tik

u
Av

ot
s 

– 
M

K 
no

te
ik

um
i



DARBINIEKU AVĪZE4 
MARTS 2012 DARBINIEKU AVĪZE

R ēzeknes novada domes 
priekšsēdētājs Monvīds 
ŠVARCS uz savu dzimto 
pusi un šejienes cilvēkiem 

raugās kā gādīgs saimnieks. Un mazliet 
arī kā skolotājs.

– Kā nekā esmu “fizmats”. Skolā gan 
sen vairs nestrādāju – kopš 1993. gada. 
1994. gadā mani ievēlēja Gaigalavas 
pagasta padomē. 1997. gada beigās – 
par rajona padomes priekšsēdētāju. Bet 
2009. gadā kļuvu par Rēzeknes novada 
priekšnieku.

– Ja paraugāmies uz cipariem – 
novadā 24 % no visiem ekonomiski 
aktīvajiem iedzīvotājiem ir bezdarb
nieki. 

– Bet tāpēc vienam otram gudri
niekam nevajadzētu uzreiz lemt, ka pie 
mums ir jāsūta kaut kāda ekspedīcija, 
kas iemācītu latgaliešiem nodarbo
ties ar uzņēmējdarbību. Iedomājieties, 
ka jums ir miljons. Atvedīsiet to uz 
Latgali, kur iedzīvotāju ir tik, cik ir. 
Infrastruktūra – tāda, kāda ir. Kādu 
biznesu jūs gribēsiet šeit uzsākt? Ja 
kāds sāk domāt par preču ražošanu, 
uzreiz jābūt skaidrībai, 
kur saražoto pārdot. 
Kur savus burkānus 
un kartupeļus realizēs 
mazais dārzeņu au
dzētājs vai amatnieks? 
Tas pats ar pakalpo
jumu sniedzējiem – 
pirms sākt biznesu, 
jābūt vismaz vīzijai, lai 
tas, ko tu esi iecerējis 
darīt, attaisnotos. 

Tas ir objektīvi, ka 
attīstība balstās uz blī
vi apdzīvotām vietām. 
Bet pilnīgi nepiekrītu, 
ka visa atbalsta sistē
ma būtu jāgrūž tikai 
pilsētās. Jādomā par 
visu teritoriju. Bet pārsvarā izvēlas to, 
kur vieglāk ieguldīt. Pilsētā! Ķieģelis vi
sur maksā vienādi. Taču rezultāti lauci
niekam un pilsētniekam sanāk dažādi. 
Var, piemēram, lauku mājas remontā 
ieguldīt 25 000 latu, bet neviens pircējs 
tādu cenu nedos, labi ja pusi. Ieguldīsi 
to pašu summu līdzīgā mājā Pierīgā, un 
tirgū tās vērtība būs 200 000 latu.

Līdzīgi ir uzņēmējiem. Ieguldot 
līdzekļus un atverot ražotni laukos, 
nauda tik ātri nenāks atpakaļ kā līdzīgā 
biznesā pilsētā. 

– Jūs nepiekrītat tiem, kas saka, 
ka Latgale ir depresīvs reģions.

– Un nepiekrītu tiem, kas saka, ka 
jāglābj Latgale. Ja mums kaut kas ir jā
glābj, tad tie ir Latvijas lauki. Lauki ne 
tikai Latgalē, bet arī Kurzemē, Zemgalē 
un Vidzemē. Jādomā, kā panākt, lai 
laukos ir iedzīvotāji, lai iedzīvotājiem ir 
darbs, lai uzņēmējs tiešām ir motivēts 
doties uz laukiem un ieguldīt. Tad arī 
cilvēkiem būs darbs un viņiem te gri
bēsies bērnus. Nevajag nekādu speciālu 
programmu Latgalei, bet jādomā par 
valstiski teritoriālu attīstību. Bet, kad 
ir runa par reģionālo attīstību, vienmēr 
tiek runāts tikai par pilsētām. 

– Ko pašvaldība var izdarīt sava 
novada labā? 

– Pašvaldība būtībā ir servisa in
stitūcija, kas nodrošina iedzīvotāju 
ikdienu. Jo labāki darbinieki strādās 
mūsu servisā, jo kvalitatīvāks būs 
mūsu sniegtais pakalpojums. Protams, 

mēs rūpējamies, 
lai mūsu “servisā” 
būtu tie labie dar
binieki. Gadu gaitā 
izveidojusies laba 
sadarbība ar dažā
du iestāžu vadītā
jiem un darbinie
kiem, bet jo īpaši ar 
Izglītības darbinie
ku arodbiedrību. 

– Domes depu
tāti esot “ēnojuši” 
pedagogus.

– Šo ideju ietei
ca Izglītības darbi
nieku arodbiedrī
ba. Deputātiem tā 
bija iespēja rūpīgāk 

iepazīties ar skolu un bērnudārzu ik
dienu. Tā bija noderīga pieredze. Es arī 
uzskatu, ka nav korekti pieņemt politis
kus lēmumus par lietām, kurām pat tu
vumā nav būts. Ir jāpagaršo tā ikdienas 
maizīte, lai saprastu, kā katra iestāde 
dzīvo, kā jūtas tās darbinieki.

– Vai princips “nauda seko skolē
nam” ir sevi attaisnojis?

– Ideja pati par sevi ir laba. Ja šis 
princips dotu iespēju vecākiem izvē
lēties bērnam to skolu, kur ir labāki 
apstākļi un augstāka izglītības kvalitā
te, tad viss būtu kārtībā. Bet tā nav. Ja 
nenotiktu naudas “izlīdzināšana” un 
princips būtu “nauda seko skolēnam 
līdz skolai”, daudzas mazās skolas jau 
tagad vajadzētu slēgt. Izglītības procesā 
kā paši svarīgākie jāvērtē trīs kritēri
ji: izglītības kvalitāte, finanšu līdzekļu 
efektīva izmantošana (ja nevar atļau
ties, tad nevar atļauties, piemēram, 
uzturēt skolu 20 bērniem) un izglītības 
pieejamība. Ko tas nozīmē? Novadam 
ir diezgan plašs izglītības iestāžu tīkls. 
Mums ir 34 skolēnu autobusi, kuri kur
sē 45 skolēnu pārvadājumu maršrutos. 
Un tik un tā mums ir vietas, no kurām 
braucot bērni ceļā pavada vairāk nekā 
stundu. Tāpēc nebūtu pieļaujams, ka 
skola no bērna tiktu attālināta vēl vai
rāk. Mazam bērnam skolai ir jābūt 

maksimāli tuvu dzīvesvietai. Palaist 
bērnu uz skolu savā pagastā ir lētāk. Tas 
saistīts arī ar izmaksām par apģērbu un 
ēdināšanu. 7.–9. klašu skolēni jau ir 
daudz patstāvīgāki un var mērot tālāku 
ceļu. Bet vidusskolas līmenī ir jaunas 
prasības – augsta kvalitāte, programmu 
piedāvājums, maksimāla iespēja skolē
nam gūt arī kādas papildu zināšanas un 
iemaņas – profesionālo ievirzi. Tas viss 
ir nepieciešams.

– Par ko tagad, pēc divarpus ga
diem novada pašvaldības vadītāja 
amatā, ir vislielākais gandarījums? 

– Mēs esam izveidojuši stipru un 
spējīgu pašvaldību. Ir izveidota sistē
ma, kas cilvēkiem tajā vietā, kur viņi 
strādā, dod iespēju pašiem elastīgi pie
ņemt lēmumus. Pagasta pārvaldes vei
dotas kā vietējie servisi. 

– Uzticēšanos neviens nav ļaun
prātīgi izmantojis? Nav bijis nevienas 
kļūdas?

– Atsevišķos gadījumos ir nostrā
dājis tā sauktais cilvēka faktors. Ja cil
vēks ar saviem pienākumiem netiek 
galā, viņu bez ažiotāžas var nomainīt. 
Un tas ir darīts. Bet cilvēki pagastos 
netiek mainīti tāpēc, ka kādam, pie
mēram, Švarcam, kaut kas ienāca prā
tā. Vispirms situācija tiek analizēta. 
Tiekam skaidrībā, kas ir noticis un kas 
pie tā ir vainojams. Saziņai ar katra pa
gasta iedzīvotājiem mums ir iedzīvotāju 
sapulce. Protams, ir arī avīzes, ir inter
neta mājas lapas, ir līgums ar Latgales 
reģionālo televīziju. Ar Latgales radio. 
Tas viss ir labi. Bet, ja nav tiešā kontakta 
ar cilvēkiem, tad visām pārējām saziņas 
formām nav dižas vērtības. Ir jāizrunā
jas ar cilvēkiem, kamēr konfliktsituāci
ju var atrisināt iedīglī. 

Kad kādā pagastā jāieceļ jauns 
pārvaldnieks, dodamies turp uz ie
dzīvotāju sapulci. Vispirms izstāstām, 
kāpēc iepriekšējais pagasta vadītājs ir 
zaudējis amatu. Un pašiem iedzīvotā
jiem lūdzam, lai viņi iesaka savas kan
didatūras – kurus cilvēkus viņi vēlētos 
redzēt sava pagasta vadībā. Līdz ar to 
iedzīvotāji paši uzņemas daļu atbil
dības par cilvēku, kuru ievēlējuši par 
sava pagasta vadītāju. Paši izvirzīja, un 
paši skatās, kā strādā. Tad vairs nevar 
teikt – redziet, jūs ielikāt… Ir labi, ka 
cilvēki arī šobrīd ir apmierināti ar savu 
izvēli. Tas arī bija mērķis. Ja pārmaiņas, 
tad lai ir tikai uz labu, nevis pārmaiņas 
tikai pārmaiņu pēc. 

– Rēzeknes novadā ir labi?
– Labāk nekā citur. Ar savu vietu ir 

jālepojas. Ja ir lepnums par vietu, kur tu 
dzīvo un strādā, tad arī visi darbi labāk 
sokas.

– Par ko sāp sirds?
– Pārāk daudz jaunu cilvēku ir de

vušies prom. Daļa no viņiem ir izvē
lējušies pārcelties uz Latvijas lielajām 
pilsētām, bet daudzi diemžēl uz ārze
mēm. Ļoti žēl, ka viena otra ģimene 
vairs nekad neatgriezīsies Latvijā. Viņi 
tur dzīvo jau vairāk nekā piecus gadus, 
un bērni ārzemēs jau ir sākuši iet sko
lā. Kamēr bērni mācīsies, viņi noteikti 
nebrauks atpakaļ, jo nevarēs iekļauties 
mūsu izglītības sistēmā. Bet tam, ka 
viņi atbrauks atpakaļ, kad bērni būs pa
beiguši skolu, man grūti noticēt.

– Atbildīgs saimnieks arī zemi ne
drīkst atstāt novārtā.

– Strādājot pie teritorijas plānoju
ma, mēs esam uzsākuši diskusiju, kā 
šajā dokumentā jāiestrādā parametri, 
lai aizliegtu apmežot tās platības, kuras 
ir efektīvi izmantojamas lauksaimnie

A damovas sanatorijas inter
nātskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja 
Vija DIKULE vada Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arod
biedrības (LIZDA) Rēzeknes un Viļānu 
novada arodorganizāciju, kas apvieno 
538 biedrus jeb aptuveni 60 % no nova
dā strādājošajiem skolotājiem.

– Kamēr es biju arodbiedrības 
ierindas biedrs, man piederība šai 
organizācijai saistījās pārsvarā ar 
pienākumu samaksāt biedra naudu. 
Par skolas arodorganizācijas vadītāju 

mani ievēlēja, man pašai klāt neesot. 
Man vērtīgas bija LIZDA organizētās 
apmācības, lai kopumā labāk iepazītu 
tās vērtības, par kurām iestājas arod
biedrības. Un izrādījās, ka tas ir pat 
interesanti.

Ļoti radošs bija mūsu skolas pirmā 
koplīguma izstrādes process kopā ar 
vairākiem domubiedriem. Mēs sprie
dām, kas mums būtu labs un vērtīgs 
kā kolektīvam, un ļoti rūpīgi pārdo
mājām, kā veidosim sadarbību ar sko
las direktoru, lai tā abām pusēm būtu 
noderīga un neradītu liekus asumus. 

Kad mani uzrunāja un aicināja kļūt 
par visu novada skolu arodorganizāci
ju vadītāju, es piekritu, jo man darbs 
arodbiedrībā bija kļuvis interesants un 
aizraujošs. Tomēr no skolotājas darba 
arī pilnībā neatteicos, jo tas ir darbs 
visam mūžam.

Esmu pārliecinājusies, ka laba sa
darbība veidojas tikai tad, ja cilvēki tic 
tam, ko viņi dara. Ja esmu par kaut ko 
pārliecināta, tad man arī rodas spēks, 
laiks un griba to kādam pastāstīt un 
pierādīt, lai īstenotu. Mūsu novada 
Izglītības darbinieku arodbiedrībai 

ir ļoti paveicies, ka Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 
ir skolotājs. Viņš lieliski pārzina skolo
tāju darba specifiku un skolotāju pro
blēmas izprot no pusvārda. Pašvaldība 
atbalsta pedagogu profesionālo tālāk
izglītību un apmācību, kā arī Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
organizētos seminārus un kursus. 

Arodbiedrība ļoti augstu vērtē arī 
novada domes cieņpilno attieksmi sa
runās un diskusijās ar skolotājiem, jo 
īpaši atklātību. Korekta informācija 
arī mums palīdz izprast domes pro

RĒZEKNES NOVADS 
attīstās ar pašcieņu 

Nepiekrītu tiem, 
kas saka, ka jāglābj 
Latgale. Ja mums 
kaut kas ir jāglābj, 
tad tie ir Latvijas 
lauki. Jādomā, kā 
panākt, lai laukos  
ir iedzīvotāji un  
lai iedzīvotājiem  
ir darbs. 
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Tā mums iegājies – kā stāsts par Latgali, tā uz mēles 
izlec standartfrāze “depresīvs reģions”. Un galvenokārt 
tā spriež runātāji, kas paši Latgales pusē sen nav bijuši 
vai vispār to nav redzējuši. 

Skola un darbs ļauj cilvēkiem turēties pie dzimtās vietas

Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs šogad saņēma 
LBAS sadarbības partnera balvu par konstruktīvu sociālo dialogu ar LIZDA 
Rēzeknes un Viļānu novada arodorganizāciju. 
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cības produkcijas ražošanai. Tajā pašā 
laikā gribam panākt, lai ne visai izde
vīgās zemes tiktu izmantotas enerģētis
ko kultūru audzēšanai, lai varētu iegūt 
kurināmo, biogāzi. Jāveido vērtības, 
kurām ir aprite uz vietas.

– Kā jūs veicināt nodarbinātību?
– Mēs esam radījuši vidi, kur var ie

nākt uzņēmējs. Un esam radījuši vidi, 
kurā var strādāt darba ņēmējs. Būtībā 
tas arī ir viss, kas pašvaldībai jāizdara. 

– Skan pavisam vienkārši. 
– Tāpēc, ka uzdevums ir ļoti 

skaidrs. Neko nevajag sarežģīt. Un 
nevajag noslogot sevi ar lietām, ar ko 
nav jānodarbojas. Tāpēc uzskatu, ka 
pašvaldībām jāaizliedz nodarboties ar 
uzņēmējdarbību tādās vietās, kur var 
pastāvēt konkurence. Nevajag mākslīgi 
veidot savus uzņēmumus, ja konkuren
ces apstākļos ir iespēja no septiņiem 
uzņēmumiem izvēlēties labāko. Un, 
izmantojot šā labākā pakalpojumus, to 
atbalstīt. Protams, mazās komunālās 
saimniecības pagasta pārvalžu pakļau
tībā strādā vēl joprojām. Tās ir vietas, 
kur nav konkurences. 

– Šopavasar 19. martā jūs pirmo 
reizi īpaši svinējāt Jāzepa dienu. Un 
esat nolēmuši, ka tā būs katru gadu 
Jāzepos…

– Pašvaldībai ir ļoti cieši jāsadar
bojas ar saviem uzņēmējiem. Bet kad 
mums satikties un parunāties? Viņiem 
sējas laiks, siena laiks, ražas laiks… 
Jāzepa diena gavēņa laikā ir vienīgā, 
kad bez grēka var rīkot lielas lustes un 
pat kāzas. Tad nu saaicinājām Griškānu 
pagasta kultūras namā savus lauku uz
ņēmējus un pakalpojumu sniedzējus. 
Sanāca lauksaimnieki, lopkopji, tūris
ma, mazumtirdzniecības un ēdināša
nas pakalpojumu sniedzēji, ražotāji 
un kokapstrādātāji. Ideja par šādu uz
ņēmēju dienu bija jau sen. Nu beidzot 
tā arī piepildījās. Turklāt Jāzepa dienā 
saule spīdēja, tātad mums būs auglīgs 
gads.

 Reizi četros gados rīkojam lielās 
Rēzeknes novada dienas. Pagājušajā 
gadā tās risinājās astoņu dienu garu
mā ar vairāk nekā 100 pasākumiem 
dažādos pagastos. Novadā ir daudz 
amatierteātru. Kultūras iestāžu skaits 
palielinājies. Un mākslinieciskās paš
darbības kolektīvi pie mums neiz
nīkst, arvien rodas jauni. Stoļerovā, kas 
mums šobrīd ir vienīgais pagasts bez 
saietu nama, 2013. gadā tiks pie pavi
sam jauna. Drīz sāksies būvniecība. 
Esam sakārtojuši kultūras namus, sko
las, bērnudārzus, ūdenssaimniecību, 
remontējam ceļus. Dricānu vidussko
lā būs jauna sporta zāle. Pēc remonta 
skaista būs Lūznavas muiža ar parku. 
Šo vietu turpmāk varēsim izmantot arī 
svinīgām laulību reģistrācijām, kon
ferencēm, pasākumiem. Veiksmīgs 
bijis arī ūdenstūrisma attīstības centra 
“Bāka” pirmais darbības gads: ja agrāk 
Lubānas pusē pa visu vasaru viesu mā
jās ciemojās 200–300 cilvēku, tad tagad 
tik daudz ceļotāju tur iebrauc katru ne
dēļas nogali. Centrs vēl nebija gatavs, 
kad jau informējām apkārtējos uzņē
mējus par šo projektu – mēs ceļam, kad 
pabeigsim, esiet gatavi uzņemt, izguldi
nāt un paēdināt viesus l

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

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos

www.darbatiesibas.lv

B ezdarba līmenis Rēzeknes 
pilsētā ir 14  %. Novadā 
aina ir krietni bēdīgā
ka – ap 24 %. Ir prieks par 

katru, kas patiešām vēlas strādāt un 
neatlaidīgi meklē darbu. Ja varam palī
dzēt tādam cilvēkam, tad gandarījums 
abpusējs, – stāsta Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) Rēzeknes filiāles va
dītāja un Rēzeknes novada domes de
putāte Ināra ŠINDARJOVA. 

– Mūsu filiāles apkalpotajā teritori
jā ir valstī augstākais bezdarba līmenis. 
Šobrīd bezdarbnieku uzskaitē mums ir 
vairāk nekā 9700 cilvēku. Nereti cilvē
kam, kas palicis bez darba, rocība, jo 
īpaši laukos, ir tik pieticīga, ka grūti vai 
pat neiespējami atlicināt naudu auto
busa biļetei uz Rēzekni. Tāpēc mēs do
damies izbraukumos uz pašvaldībām. 
Un paldies tiem atsaucīgajiem pagast
večiem, kas atvēl transportu, lai mēs 
reizi divos mēnešos varētu apmeklēt 
katru pagastu. Pagastos mums ir aprī
kotas telpas, kur varam pieņemt cilvē
kus un darīt savu darbu. 

– Vai darbu atrast ir viegli vai 
grūti?

– Kurš meklē, tas atrod. Vakances 
mums ir – salīdzinoši daudz un arī da
žādas. Bet laika gaitā ir mainījušās ten

dences. Ja agrāk darba devēji pie mums 
meklēja strādniekus, mazkvalificēta 
darba darītājus, tad tagad uzņēmēji ar 
mūsu starpniecību vēlas atrast cilvēkus 
ar kvalifikāciju, arī vidējā līmeņa vadī
tājus. Agrāko gadu mīti par to, ka NVA 
nevar atrast labus darbiniekus, jau sen 
ir izgaisuši. Protams, var! Un mēs šajā 
ziņā esam palīdzējuši daudziem darba 
devējiem. Rīkojam arī atlases, uzaicinot 

gan darba devējus, gan bezdarbniekus. 
Tā ir iespēja abām pusēm – darba de
vējiem un potenciālajiem darbinie
kiem – satikties, iepazīties un tad lemt 
par turpmāko. Kad Rēzeknē vēra vaļā 
veikalu “Maxima”, bija nepieciešams 
daudz jaunu darbinieku. Tad mūsu fi
liālē organizējām kādas piecas atlases 
un vairākās tūrēs, jo darba devējs izvē
lējās vairāku profesiju speciālistus. Mēs 
šo praksi ieviesām, un daudzi uzņēmu
mi to izmanto, jo darba devēji redz, ka 
ar mūsu palīdzību var tikt pie labiem 
speciālistiem. Mēs piedāvājam arī tādu 
iespēju kā apmācība pie darba devēja. 
Un parasti pēc šīs apmācības cilvēks arī 
tur turpina darbu. Darba devējs var arī 
mums rakstīt pieprasījumu, ka vēlas, 
lai viņa uzņēmumam tiktu sagatavots 
darbinieks kādā noteiktā profesijā. Ir 
daudz labu darba devēju, ar kuriem 
izveidojusies stabila sadarbība, piemē
ram, ar Rēzeknes gaļas kombinātu, kur 
kopumā ir apmēram 300 darbvietu. 
Darbs tur nav viegls, bet tie darbinieki, 
kas iztur, arī stabili paliek kombinātā.

Mēs atbalstām arī subsidēto no
darbinātību un invalīdu nodarbinātī
bu. Invalīdu atbalsta programmā no
vadā ir iesaistīti aptuveni 200 cilvēku 
ar invaliditāti. Nesen saņēmām finan

sējumu 15 jaunām darbvietām cilvē
kiem ar invaliditāti (NVA Rēzeknes 
filiālē ir reģistrēti 800 bezdarbnieku 
ar invaliditāti). Uzņēmēju interese bija 
tik liela, ka nācās rīkot konkursu, jo uz 
katru no šīm vietām bija pieci preten
denti. Mēs zinājām, ka bezdarbnieki 
invalīdi vēlas strādāt, bet nenojautām, 
ka arī uzņēmēju interese un atsaucība 
būs tik liela l

R ēzeknes speciālās ekono
miskās zonas uzņēmu
ma SIA “Verems” valdes 
priekšsēdētājs jau 15 gadus 

ir Jānis STARIS. 
– Esmu mežizstrādes inženieris ar 

Latvijas Lauksaimniecības universi
tātes diplomu kabatā. Tāds paradokss 
gan sanācis – savulaik specialitāti iz
vēlējos ar domu, lai man nekad neva
jadzētu strādāt rūpnīcā, tomēr nonācu 
uzņēmumā. Tagad varu teikt, ka nav 
nemaz tik traki, esmu pat ļoti apmieri
nāts, ka tā sagadījās, – saka Jānis.

“Verems” ir unikāls ar to, ka ražo 
pasaulē vislielākos saplākšņus, kuru 
izmērs ir 2,15 m x 3,85 m. Galvenā eks
porta plūsma ir uz Eiropas Savienības 
valstīm. Lielākā daļa “Verema” produk
cijas tiek izmantota automobiļu būvē 
kravas auto un piekabju grīdām, kā arī 
betonēšanas veidņiem.

– “Verems” ir lielākais uzņēmums 
Rēzeknes novadā. 

– Lielākā uzņēmuma statuss nedod 
nekādas atlaides, tikai uzliek lielāku 
atbildību par mūsu 300 darbiniekiem 
un aptuveni 100 cilvēkiem, kuru darbu 
mēs izmantojam kā ārpakalpojumus. 

– Ražotnes modernizācija ir ie
guvums, kas tomēr prasīja upurus. 
Jūs būtiski samazinājāt darbinieku 
skaitu.

– Modernizācijas gaitā mēs uzstādī
jām jaunas iekārtas un pārtraucām ra
žot produktus ar ļoti lielu darbietilpību. 
Mēs atbrīvojām daudz darbinieku. Tas 
nebija patīkami, bet tā bija izšķiršanās 
par uzņēmuma izdzīvošanu pārāk aug

sto darbaspēka izmaksu dēļ. Lai uzņē
mums varētu turpināt pastāvēt, darbi
nieku atbrīvošana bija neizbēgama. Ja 
mēs to nebūtu izdarījuši, šodien te vairs 
nebūtu neviena. Pie mums tagad strādā 
labākie darbinieki, tāpēc arī savstarpējā 
sapratne ir tik laba.

– Vai nerodas problēmas atrast 
kvalificētus darbiniekus?

– Lielāko daļu darbinieku mēs paši 
esam apmācījuši ar mātesuzņēmuma 
“Latvijas Finieris” atbalstu. Apmācības 
ir vadījuši mūsu iekārtu piegādātāji. 
Iekārtas nākušas no Eiropas, lielākā 
daļa – no Somijas. Ir arī no Austrijas, 
Šveices un Itālijas.

– Kāds ir labs darbinieks? 
– Laikam atbildēšu tā, kā pirms ma

nis teikuši daudzi. Labs darbinieks ir 
apzinīgs, izpildīgs, centīgs, kārtīgs, cil

vēks ar iniciatīvu, kas visu mūžu vēlas 
mācīties un apgūt kaut ko jaunu.

– “Verema” arodorganizācija, ku
ru vada Dzidra Stivka, pagājušajā 
gadā saņēma LBAS balvu kā 
2011. gada labākā arodorganizācija 
Latgales novadā. 

– Es arī lepojos, ka manis vadītajā 
uzņēmumā darbiniekiem ir tik darbīga 
arodorganizācija. Mūsu sadarbība ir iz
devīga abām pusēm. Mums ir noslēgts 
koplīgums, kurā precīzi definētas darba 
devēja un darba ņēmēju attiecības. Tas 
ir ļoti ērti – tur ir uzrakstītas atbildes uz 
visiem jautājumiem. Nekādu domstar
pību! Dzidra ir atbildīga arī par dažādu 
pasākumu rīkošanu. Marta sākumā 
mēs kopīgi pirmo reizi sarīkojām īpa
šu atpūtas pasākumu saviem darbinie
kiem svaigā gaisā ar ragaviņu parādi.

– Vai jūsu darbinieki aizraujas arī 
ar hokeju? Pirms mūsu sarunas jūs 
ļoti ieinteresēti apspriedāties par ho
keja laukumiem.

– Hokeju spēlē puikas dažādos no
vada pagastos. Kārtīgam hokeja lau
kumam ir vajadzīgas apmales, kurām 
saplāksnis ir ļoti piemērots materiāls. 
Tad nu mēs kopā ar novada domi pa
rūpējāmies, lai hokeja laukumiem būtu 
kārtīgas apmales – dome ierosināja, 
mēs atbalstījām. Tagad prieks, ka pui
kas spēlē.

– Jūsu uzņēmumā gandrīz nav 
kadru mainības.

– Pa gadu nomainās tikai daži cilvē
ki. Ja šodien atbrīvojas kāda darbvieta, 
tad jau rīt mums ir cilvēks vietā. Kad 
jāaizpilda kāda vakance, mēs vispirms 
uzrunājam savus bijušos darbiniekus. 
Galvenokārt jau tāpēc, ka viņi pazīst 
ražošanu, viņiem jau ir nepieciešamās 
darba iemaņas. Reti, bet kādreiz gadās 
arī tā, ka cilvēku nākas atbrīvot viņa 
paša muļķības dēļ. “Veremā” alkohols 
ir tabu. Runa ir tikai un vienīgi par dar
ba drošību. Ja kāds darbinieks tiek pie
ķerts, tad iznākums ir tikai viens – mēs 
šķiramies. Lūgties un kaut ko skaidrot 
pat nav jēgas. 

– Pēc lieliem svētkiem negadās 
kādi pārpratumi?

– Lai tādi nerastos, pēc Jāņiem un 
Ziemassvētkiem visiem uzņēmuma 
darbiniekiem ir brīvdiena. Darba aiz
sardzības speciālistam ir pietiekami 
daudz citu pienākumu, lai viņam vēl 
liktu staigāt pa uzņēmumu ar alkomet
ru. Mēs esam pieauguši cilvēki l 

Koplīgumā ir atbildes uz visiem jautājumiem

Kurš meklē darbu, tas atrod

Ināra Šindarjova: “Rēzeknes novads 
neies uz leju, tikai uz augšu, jo no-
vads vienmēr ir domājis par saviem 
cilvēkiem.”

Ja agrāk darba 
devēji pie mums 
meklēja strādniekus, 
mazkvalificēta 
darba darītājus, tad 
tagad uzņēmēji ar 
mūsu starpniecību 
vēlas atrast cilvēkus 
ar kvalifikāciju, 
arī vidējā līmeņa 
vadītājus.
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blēmas, jo ne jau viss, ko mēs gribētu 
panākt, ir īstenojams. 

Būtībā jau mums ir viens kopīgs 
mērķis – lai Latgalē būtu labas skolas, 
lai tajās strādātu izglītoti un laimīgi 
skolotāji un lai te būtu bērni. Latgalei 
ir svarīgi nezaudēt savus cilvēkus, 
jo tas ir novada vērtīgākais resurss. 
Tāpēc, lai paglābtu lauku skolas no 
slēgšanas, ir jādomā par jaunu izglī
tības finansēšanas modeli. Jo skola 
un darbs ir tās divas pamatvērtības, 
kas ļauj cilvēkam turēties pie dzimtās 
vietas l

Skola un darbs ļauj cilvēkiem turēties pie dzimtās vietas
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K ad ārā visnejaukākais laiks, 
plosās vētra, stiprs negaiss 
vai putenis, “Latvenergo” 
darbiniekiem ir visvairāk 

darba. Viņi nedrīkst kavēties, jo katrs 
līnijas bojājums ir jānovērš, cik ope
ratīvi vien iespējams. Kad sinoptiķi 
prognozē spēcīgu vēju, “Latvenergo” 
meitasuzņēmums “Sadales tīkls” jau 
laikus mobilizē darbam vairāk opera
tīvā izbraukuma, remonta, kā arī celt
niecības darba brigāžu nekā ikdienā.

Lai gan remontbrigāžu montieri 
strādā paaugstināta riska apstākļos, 
avārijas vai bojājumu novēršanas vietā 
viņiem arvien biežāk nākas uzklausīt 
arī klientu pārmetumus un diezgan 
naidīgas piezīmes par augstajiem elek
troenerģijas tarifiem.

Latvijas arod
biedrības “Ener
ģija” priekšsēdē
tāja Jevgenija 
STALIDZĀNE  
ir satraukta par 
to, ka “Latv
ener go” darbi
niekiem nepa
tīkama vārdu 

pārmaiņa rada papildu stresu:
– Tas atstāj iespaidu uz darbinie

kiem un ietekmē arī darba drošību. 
Un arodbiedrībai par to ir nopietnas 
bažas, jo pēdējo gadu laikā tiešo darba 
veicēju situācija ir pasliktinājusies.

Mūsu darbinieki uz objektiem 
brauc trafaretās mašīnās un strādā 
spectērpos, uz kuriem norādīta pie
derība uzņēmumam. Tā arī ir daļa 
no darba drošības, kas jāievēro bez 

ierunām. Enerģētiķu profesijā risks 
vienmēr ir bijis. Taču tagad tam pie
vienojies jauns aspekts. Un nu šī uz
ņēmuma darbinieku atpazīstamība 
nereti provocē klientu neiecietīgu 
attieksmi. Iemesls ir augstie elektro
enerģijas tarifi. Taču ne jau ierindas 
darbinieki ir tie, kas veido un ietekmē 
tarifus. Pēdējie gadi arī “Latvenergo” 
un tā meitasuzņēmumu darbiniekiem 
nav bijis priecīgu pārmaiņu laiks. 
Tiešo darba veicēju skaits uzņēmumā 
ir samazināts gandrīz uz pusi. Galvenā 
motivācija, kāpēc cilvēki tika atbrīvo
ti, – ir jāpanāk zemākas elektroenerģi
jas izmaksas, ko var izdarīt, samazinot 
arī darbaspēka izmaksas. Uzņēmumā, 
kurā kādreiz strādāja aptuveni 
6000 darbinieku, tagad palikuši aptu
veni 3000. Taču darba apjoms nav tik 
būtiski samazinājies, tāpēc esošajiem 
darbiniekiem ir pieaugusi noslodze. 

– Cik daudz darbinieku ir jūsu va
dītās arodbiedrības biedri?

– Aptuveni 74 % no visiem strā
dājošajiem. Dažās arodorganizācijās 
ir iestājušies pat 90 % no strādājoša
jiem. Uzņēmumā tiek slēgts koplī
gums, taču to būtiski iedragāja likums 
“Par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzību 
2009.  gadā”. Ar to tika apturētas pie
maksas pie atvaļinājuma naudas un 
inflācijas koeficienta kompensācija. 
Pēc būtības tika apdraudēta koplīgu
mu jēga un būtība, nojaucot normālas 
attiecības starp darba devēju un ņē
mēju.

– Kad klients ir nokaitināts, viņš 
savas dusmas izgāž pār to, kas pir
mais patrāpās pa rokai. Protams, 
tā nav korekta rīcība, taču tad, kad 

cilvēkam nākas maksāt aizvien lie
lākus rēķinus, viņš vēlas saprast, 
kas notiek. 

– Ja sabiedrība ir neapmierināta ar 
valsts uzņēmumu, tad valstij kā īpaš
niekam ir jāreaģē. Valsts to dara, uz
spiežot uzņēmuma vadībai par katru 
cenu samazināt darbaspēka izmak
sas. Piekrītu, ka darbaspēka izmaksas 
“Latvenergo” izskatās salīdzinoši lie
las. Bet to lielā mērā nosaka arī augstie 
darbaspēka nodokļi – par katru darbi
nieku tiek godīgi nomaksāts sociālais 
nodoklis un iedzīvotāju ienākuma no
doklis. Kur tas netiek darīts vai tiek da
rīts tikai daļēji, tur darbaspēks izskatās 
“lētāks”. Taču nesamaksāti nodokļi ir 
darbinieku sociālo garantiju graušana 
un kopumā pretlikumīga rīcība, kurai 
arodbiedrība nekad nepiekritīs.  

Kad “Latvenergo” bija vienota 
energokompānija un tā nebija sadalīta 
it kā atbilstoši ES direktīvu prasībām, 
tarifi bija zemāki un visus darbus veica 
“Latvenergo” darbinieki. Tagad daudzi 
darbi tiek nodoti apakšuzņēmējiem – 
ir nodalītas visas tā sauktās palīgfunk
cijas, kā motivāciju minot darbaspēka 
izmaksu samazināšanu. Bet tarifs ir 
tikai audzis. Arodbiedrības “Enerģija” 
rīcībā pagaidām nav datu, kas aplieci
nātu, ka līdz šim notikušās reorganizā
cijas būtu devušas kādu ekonomisko 
efektu. Uzņēmuma vadībai es tos ne 
vienu reizi vien esmu lūgusi, bet nees
mu saņēmusi. 

– Kas šobrīd uztrauc visvairāk?
–  Darbinieku drošība un dar

ba vide, kurā viņiem ir jāstrādā. 
Manuprāt, valsts rīkojas nekorekti, 
izņemot 90 % no “Latvenergo” peļņas. 
Tiek skaidrots, ka līdz ar to budžetā 

būs jāveic mazāka konsolidācija. Taču 
uzņēmumam ir nepieciešamas inves
tīcijas, kuras jāiegulda modernizācijā. 
Ar atlikušajiem 10 % ir par maz, tā
pēc uzņēmumam nākas aizņemties. 
Aizņemtā nauda jāatdod ar procen
tiem. Tas atkal ceļ tarifu. Valstij vaja
dzētu atstāt uzņēmuma rīcībā lielāku 

peļņas daļu, kas atvieglotu investīcijas, 
ļautu efektīvāk atjaunot infrastruk
tūru, samazinātu uzņēmuma tēriņus 
par remontdarbiem, uzlabotu darba 
drošību un galu galā, iespējams, ļau
tu samazināt tarifus. Bet tagad notiek 
pretējais – valsts budžets pielāpīts, 
bet no augstiem elektroenerģijas ta
rifiem cieš gan iedzīvotāji, gan uzņē
mēji. Problēma nav atrisināta. Ir tikai  
iegriezts vāveres ritenis.

Par ļoti bīstamu apdraudējumu 
uzskatu Latvijas solījumu Briselei, ka 
2020. gadā 40 % no visas mūsu valstī 
saražotās elektroenerģijas būs tā sauk
tā zaļā enerģija. Zaļā enerģija pati par 
sevi ir ļoti laba lieta. Un mēs jau tagad 
esam “pirmrindnieki”, jo patlaban 
Latvijā 30 % no visas saražotās elek
troenerģijas ir zaļā enerģija. Eiropa 
mums netiek līdzi! Mūsu bažas ir par 
to, ka dotais solījums vairāk izskatās 

pēc vairāku jauno koģenerācijas staci
ju īpašnieku interešu lobēšanas. 

Šīs stacijas ražo gan siltumenerģiju, 
gan elektroenerģiju. Un “Latvenergo” 
ir obligāti (!) jāiepērk koģenerācijas 
staciju saražotā zaļā elektroenerģija 
par pieckārt augstāku cenu. Šāds no
sacījums mudina uzņēmējus ražot 
vairāk elektroenerģijas, nelauzot galvu 
par siltumenerģijas realizāciju (tas ir 
primārais uzdevums, kas izriet no ko
ģenerācijas staciju būtības). Atsevišķas 
koģenerācijas stacijas siltumu vien
kārši laiž “skurstenī”, jo uzņēmējam 
šie zaudējumi ir mazāka skāde nekā 
ieguldījumi, kas būtu jāveic, lai nodro
šinātu lietderīgu siltumenerģijas iz
mantošanu. Tas ir tīšs kaitējums videi. 

Kāds komersants sarunā atklāja, 
ka viņa koģenerācijas stacijas izbūve 
izmaksājusi aptuveni divus miljonus 
latu. Realizējot tikai saražoto elektro
enerģiju “Latvenergo”, ieguldījums 
pilnībā atmaksāsies divu gadu laikā. 
Vienam būs labi, bet šāds ātrais “biz
ness” ceļ elektroenerģijas tarifus. Ja 
šobrīd zaļās enerģijas komponente 
tarifā ir 1,17 santīmu, tad gadījumā, 
ja 2020. gadā Latvijā tiks ražoti 40 % 
zaļās enerģijas un “Latvenergo” tā būs 
jāiepērk par pieckāršoto tarifu, šīs 
komponentes apmērs būs 2,6 santīmi. 

Jaunajā Nacionālās attīstības plānā 
tiek uzsvērts, ka elektroenerģijai jābūt 
drošai un konkurētspējīgai. To var pa
nākt tikai tad, ja cilvēkiem, kas nodro
šina elektroenerģiju patērētājiem, ir 
pienācīgi darba apstākļi, bet uzņēmē
ji, kas ražo enerģiju, savu darbu dara 
atbildīgi. Tas nedzītu uz augšu tarifus 
un patiešām kalpotu visas sabiedrības 
sociālajai drošībai l 

Akciju sabiedrība “Olainfarm” 
ir vienīgais privātais 
uzņēmums, kas kopš LBAS 
sadarbības partnera balvas 
nodibināšanas (2005) to ir 
saņēmis atkārtoti – pirms 
sešiem gadiem “Olainfarm” 
un tās prezidents Valērijs 
MALIGINS bija viens no 
pašiem pirmajiem, kas 
saņēma šo LBAS balvu. 

Ilma RUGĀJA

A rodbiedrības jaunā priekš
sēdētāja Rudīte BĒRZIŅA, 
kas ikdienā vada uzņēmu
ma kanceleju, atzīst, ka pa

gājušais gads bijis ļoti vērtīgs:
– Pirmkārt, uzņēmums palielināja 

strādājošo skaitu. Klāt nāca apmēram 
175 darbinieki, lielākoties gados jau
ni cilvēki. Gribētāju strādāt ir daudz, 
bet mums pārsvarā ir nepieciešami 
speciālisti, jo īpaši ķīmiķi. Tagad mēs 
kopā esam tuvu pie 900 cilvēkiem, 
no kuriem gandrīz 600 ir arodbiedrī
bas biedri. Pie mums strādā ne tikai 
olainieši, bet arī jelgavnieki un daudz 
rīdzinieku. Darba algas un piemak
sas pērn tika paaugstinātas vidēji par 
9,3 %, bet kopējais algu fonds palieli
nājās par 15 %. Šogad no janvāra algas 
palielinātas vidēji par 7–8 %. Jaunums 
koplīgumā – no šā gada par 10 % pa
lielināta tā daļa, kuru par darbinieku 
veselības apdrošināšanas polisēm 
sedz uzņēmums. Darbiniekiem, kas 
“Olainfarm” nostrādājuši 25 gadus 
un vairāk, uzņēmums sedz 80 % no 

polises cenas. No pašiem uzņēmuma 
pirmsākumiem “Olainfarm” strādā 
7 cilvēki (starp viņiem ir arī Rudīte 
Bērziņa), bet 35 gadus un vairāk te 
nostrādājuši 110 darbinieki.

Pēdējā laikā “Olainfarm” patiešām 
paveicis daudz. Pēc remonta nesalī
dzināmi labāki darba apstākļi ir cen
trālajā organiskās sintēzes laboratorijā 
un hromatogrāfijas centrā – gaiši, mo
derni un ērti. Remonts paredzēts arī 
pārējās laboratorijās. Iekārtotas jau
nas darbinieku sadzīves telpas, dušas, 
ģērb tuves un ēdamzāle. Ir jauna ēdnī
ca un konferenču zāle. Uzceltas jaunas 
caurlaides telpas. Darba vide kļuvusi 
daudz pievilcīgāka. Tagad “Olainfarm” 
kļūst par tādu uzņēmumu, par kādu 
es sapņoju toreiz, kad sāku te strādāt 
pirms 40 gadiem, kad “Olainfarm” 
tikai gatavojās uzsākt ražošanu un es 
pieliku savu roku tīrīšanas, krāsošanas 
un sakopšanas darbos. Ražošana sākās 

1972. gada 10. oktobrī. Es arī biju klāt 
pie “Olainfarm” pirmā iekrāvuma. 

Rudīte ir daudzu un dažādu pa
sākumu iniciatore. Par vienu no la
bākajām tradīcijām, kas iedibinātas 
pēdējos gados, Rudīte uzskata dažādas 
sportiskas aktivitātes:

– Šopavasar “Olainfarm” koman
dai būs jau trešais starts Rīgas mara
tonā. Rudenī mēs skrienam Siguldas 
kalnu maratonu. Bet vasarā kopā ar 
ģimenēm dodamies uz Latvijas medi
cīnas darbinieku sporta spēlēm. Mūsu 
valdes priekšsēdētājs ir skaidri patei
cis: “Jūs tikai organizējiet, es atbalstī
šu!” Tā ir liela uzticēšanās arodbiedrī
bas iniciatīvām. 

Uzņēmumā darbiniekiem ir radī
ta iespēja uzreiz pēc darba doties uz 
angļu valodas apmācības kursiem. Un 
ne tikai speciālistiem. Šos bezmaksas 
kursus var apmeklēt jebkurš te strādā
jošais.

– Atšķirība ir tikai tāda, ka vadoša
jiem speciālistiem angļu valodas kur
sos jāmācās obligāti, jo viņiem angļu 
valoda ir viens no darba instrumen
tiem. Savukārt pārējie darbinieki var 
izvēlēties – kas grib, tas nāk un mā
cās, – paskaidro Valērijs MALIGINS.

– Uzņēmuma veiksme atkarīga 
no darbiniekiem. Bez viņiem nebūs 
mana biznesa. Mums ir nepieciešami 
labi izglītoti un arī pieredzējuši cilvēki. 
Turklāt ar katru gadu labāki. Tāpēc arī 
jādomā par lielākām algām. Pēc des
mit piecpadsmit gadiem algas Latvijā 
būs Eiropas Savienības vidējā līmenī. 
Bet tad radīsies citas problēmas. Runa 
ir par kvalificētu personālu. Ja mums 
būs Eiropas algas, tad arī konkurence 
pieaugs. Tāpēc mums nepieciešami 
konkurētspējīgi speciālisti, vislabākie 
profesionāļi. Tāpēc arī daudz iegul
dām savu darbinieku apmācībā. Pie 
mums “Olainfarm” strādā Latvijas 

labākie nozares speciālisti. Taču pa
gaidām darba ražīgums mums ir trīs 
reizes zemāks nekā Eiropā, bet algas – 
uz pusi zemākas.

– Zinu, ka jūs labi “sadzīvo
jat” ar arodbiedrību. Citi saka – 
“Olainfarm” ir labs sociālais dialogs 
uzņēmuma līmenī. Tātad cilvēki prot 
sarunāties. Ko Rudīte no jums prasa 
darbinieku vārdā?

– Daudz ko prasa! Viņa zina, ko 
var prasīt un ko es varu izdarīt. Rudīte 
labāk par mani pārzina un jūt mūsu 
darbinieku vajadzības. Tagad mums, 
protams, ir daudz vieglāk sarunāties 
nekā krīzes laikā, kad nācās darbinie
kiem samazināt algas. Labi, ka mums 
ir ļoti atbildīga arodbiedrība, kas spēj 
izprast uzņēmuma situāciju. Tas arī 
mums palīdzēja pārvarēt uzņēmu
mam grūtākos laikus. Mēs strādājam 
godīgi. Tāpat godīgi un atklāti ru
nājam ar saviem darbiniekiem. Mēs 
gribam dzīvot ilgi un laimīgi. Tāpēc 
mums ir jāinvestē un jāattīsta rūpnīca. 
Tikai visam uzreiz nesanāk.

– Vai jums ir vajadzīga arodbied
rība?

– Arodbiedrība dara to, ko es ne
varu izdarīt. Es esmu biznesmenis, un 
man jādomā par biznesu. Es neorgani
zēšu pasākumus un ekskursijas. Bet es 
atbalstīšu to, kas patīk darbiniekiem. 
Jo veiksmīgs bizness nevar pastāvēt 
bez noteiktām sociālām program
mām. Latvija vienmēr ir bijusi valsts ar 
sociāldemokrātisku domāšanu. Tāpēc 
arī mūsu kapitālisms nekad nebūs tāds 
kā ASV vai Lielbritānijā. Latvijas kapi
tālismam vienmēr būs sociāldemo
krātiski vaibsti. Es neticu, ka Latvijā 
ilgtermiņā var pastāvēt uzņēmumi, 
kas orientējas tikai uz naudas pelnīša
nu. Ir jādomā arī par cilvēkiem l 

“Olainfarm”: gribam dzīvot ilgi un laimīgi
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Montieriem biežāk 
nākas uzklausīt arī 
naidīgas piezīmes 
par augstajiem 
elektroenerģijas 
tarifiem.

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins kopā ar uzņēmuma darbiniecēm 
jaunās laboratorijas atklāšanā 2012. gada 9. martā.

“Enerģija”: arī tarifi iespaido darba drošību
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Ilma RUGĀJA

L ai iegūtu ceļazīmi uz pus
finālu, bija jāiztur pirmās 
kārtas pārbaudījums, kurā 
ikvienam skolēnam inter

netā vajadzēja atbildēt uz 45 dažādas 
sarežģītības jautājumiem par darba 
tiesiskajām attiecībām, darba aizsar
dzību, kā arī par sociālo dialogu un 
arodbiedrībām. Apkopojot šā testa 
rezultātus, tika noteiktas piecas labā
kās skolas katrā reģionā, kurām bija 
iespēja mēroties zināšanām pusfinālā, 
lai tālāk cīnītos par absolūto uzvaru. 
“Smārta” finālā Vidzemi pārstāvēja 
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 
12.a klase, Kurzemi – Pāvilostas vi
dusskolas 12. klase, Latgali – Aglonas 
vidusskolas 11.b klase, Zemgali – 
Iecavas vidusskolas 11.a klase, bet 
Rīgas reģionu – Rīgas Hanzas vidus
skolas 12.c klase. 

Konkursa gaitā skolēniem vajadzē
ja apliecināt gan vispusīgas zināšanas 
darba likumdošanā, gan savu pras
mi piemērot šīs zināšanas konkrētās 
situācijās. Viņiem bija jāorientējas 
darba vidē un jāprot tajā izvietot at
bilstošas darba drošības zīmes, bija 
jānosaka un arī jāizvērtē kļūdas darba 
intervijās, teicami jāpārzina individu
ālie darba aizsardzības līdzekļi un jā
prot tie arī izmantot.

“Smārta” otrajā sezonā galveno 
balvu izcīnīja Iecavas vidusskolas 
11.a klases “lieliskais desmitnieks” – 
Diāna Špoģe, Krista Rācene, Sindija 
Mežsarga, Katrīna Merca, Elīna 
Zoltnere, Edgars Lapkovskis, Arvīds 
Bugoveckis, Arvis Taurenis, Vitālijs 
Čemeris un komandas kapteinis 

Reinis Vesers, kurus konkursam pie
teica, gatavoja un atbalstīja ekonomi
kas skolotāja Antra Pāruma. 

Katrs uzvarētājkomandas dalīb
nieks kā balvu saņēma viedtālruni 
“Nokia 500”. Papildus tam Iecavas vi
dusskola dāvinājumā saņēma portatī
vo projektoru.

2. un 3. vietu ar vienādu rezultātu 
dalīja Aglonas vidusskolas un Rīgas 
Hanzas vidusskolas komandas, 4. vie
tā ierindojās Pāvilostas vidusskolas 
komanda, bet 5. vietā – Andreja Upīša 
Skrīveru vidusskolas komanda. Un 

katra no šīm komandām ieguva iespē
ju papildināt savas skolas bibliotēku ar 
jaunām grāmatām 150 latu vērtībā. 

LBAS priekšsēdētāja vietniece 
Līvija MARCINKĒVIČA, kura strā
dāja konkursa žūrijā, atzina, ka šogad 
skolēni konkursam bija gatavojušies 
daudz nopietnāk un tika galā ar krietni 
sarežģītākiem uzdevumiem nekā pērn:

– Fināla komandu zināšanas un 
prasmes bija ļoti līdzvērtīgas. Uzvaras 
likteni šoreiz izšķīra tikai pāris pun
ktu. Konkursa gaitā līderi mainījās – 
te viens, te otrs, te trešais. Uzvarētājs 
tapa skaidrs tikai pēc pēdējā konkursa 
uzdevuma. Domāju, ka komandas ļoti 
novērtēja arī savus skolotājus, kuri 
viņiem palīdzēja gatavoties šim kon
kursam, atbalstīja savus audzēkņus, 
pārdzīvoja par viņiem un raudāja arī 
prieka asaras. 

Iecavas vidusskolas ekonomikas 
skolotāja Antra PĀRUMA ir no tiem 
pedagogiem, kas regulāri rosina savu 
audzēkņu piedalīšanos dažādos kon
kursos – gan tajos, kuros var pārbaudīt 
zināšanas, gan tajos, kuros jāizman
to radošās spējas. Antra kā eksperte 
darbojas arī biznesa izglītības bied
rības “Junior Achievement – Young 
Enterprise Latvija” Ekonomikas sko
lotāju klubā.

– Atzīšos, ka iniciatīva piedalīties 
“Smārtā” nāca no manis. Zinot šā kon

kursa specifiku, “nolūkoju” 11.a klasi, 
kas padziļināti apgūst dabaszinības, 
eksaktos priekšmetus. Gudri, zinoši, 
erudīti un draudzīgi bērni. Lai pieda
lītos “Smartā”, bija jāizveido laba ko
manda. Zināju, ka viņiem tas noteikti 
izdosies, lai gan sākumā bija pagrūti 
saorganizēties.

Par uzvaru es sākumā, šķiet, pat 
neuzdrošinājos domāt. Tikai tajā 
brīdī, kad paziņoja pusfināla rezul
tātus un spēles vadītājs Uģis Joksts 
mūs nodēvēja par “Zemgales lepnu
mu”, tad gan es, gan bērni saprata, 

ka mums ir iespēja tā pa īstam pacī
nīties. Labi, ka komanda neuztraucās 
tik ļoti kā es. Gatavojoties finālam, 
stresu centāmies kliedēt, skaitļojot 
“labās zīmes”. Komandas nosaukums 
bija “Piektdiena”, un spēles ieraksts 
televīzijā notika piektdienā. Pusfinālā 
mums mugurā bija salātzaļi “Smārta” 
krekliņi… Pieļaujot, ka arī noteikta 
krāsa var atnest veiksmi, ar bažām 
raudzījāmies uz oranžajiem krekliem, 
kas mums bija jāvelk mugurā uz fināl
spēli. Bet sanāca, ka arī oranžā mums 
ir laimīga krāsa.

Tagad atceros, kā mūsu “piektdie
ņi” gatavojās konkursam. Viņi gluži kā 
studenti pirms eksāmena katrs padzi
ļināti pētīja kādu tēmu. Un tad nāca 
kopā, stāstīja par to cits citam, skaid
roja. Viņi visi bija līdzvērtīgi spēles da
lībnieki. Neviens necentās paiet mali
ņā, lai izvairītos no kāda jautājuma.

– Viens no jūsu komandas pui
šiem bija uz kruķiem…

– Jā, Arvim bija gadījusies sporta 
trauma. Bet viņš jau aiznākamajā die
nā pēc operācijas piedalījās arī mācību 
olimpiādē. Tāpēc arī uz “Smārtu” mēs 
viņu neatstājām mājās, ņēmām līdzi, 
apsolot, ka vairāk būs jādomā ar galvu 
un nevajadzēs daudz skriet (smejas). 

Pāvilostas vidusskolas 12. klases 
komandu uz konkursu pavadīja sko
lotāja Ārija PAIPA, kuru var saukt 

par skolotāju – orķestri. Viņa bērniem 
pasniedz gan vēsturi, gan politiku, gan 
tiesības, gan ekonomiku.

– Patīkami, ka žūrija atbalstīja vi
sas komandas. Pat pārtraukumā pirms 
fināla spēles mēs droši varējām pakon
sultēties un lūgt kādu padomu. Jutu, 
ka bērni paši ļoti lepojas ar to, ka ir 
zinoši un spēj atbildēt uz sarežģītiem 
jautājumiem. Protams, pirmais brīdis 
pēc rezultātu paziņošanas mums ne
šķita pārāk salds. Mēs tomēr nebijām 
uzvarējuši. Naksnīgajā atceļā uz mā
jām autobusā kopīgi vēl daudz ko pār

runājām. Lieliski bija tas, ka pārspē
jām citus kurzemniekus pusfinālā un 
Rīgā varējām pavadīt nevis vienu, bet 
divas dienas. Otrajā dienā, kamēr daļa 
komandu vēl cīnījās par iekļūšanu fi
nālā, mēs gan uz kino paguvām aiziet, 
gan “Lido” papusdienot – to iespēju 
mums sarūpēja “Smārta” organizato
ri. Arī konkursa norise ar filmēšanu 

bērniem bija piedzīvojums. “Smārtā” 
valdīja ļoti labvēlīga gaisotne, tāpēc arī 
pēc konkursa mums visiem ir patīka
mas atmiņas. Un arī skola ir ieguvēja – 
mēs “nopelnījām” jaunas grāmatas 
skolas bibliotēkai. Paldies jāpasaka arī 
Pāvilostas pašvaldībai, kas atbalstīja 
mūsu komandu, ceļojumam turp un 
atpakaļ uz Rīgu atvēlot skolas busiņu. 

Ekonomikas skolotāja Ineta 
VALAINE, kura bija kopā ar Aglonas 
vidusskolas 11.b klasi, atzīst:

– Tā jau ir, ka pēc jebkurām sa
censībām visgrūtāk ir tiem, kas paliek  
4. un 2. vietā. Vieni skumst, ka paliku
ši bez medaļām, bet otriem sāp sirds, 
ka izlaiduši no rokām zeltu. Neko da
rīt. Mēs jau visi kopā norunājām, ka 
naktī pirms fināla vajadzēja kārtīgi 
izgulēties un atpūsties, nevis dancot 
apkārt pa viesnīcu. Diena bija gara, 
tāpēc vakarā ierakstā mūsējie jau bija 
krietni paguruši un īsti nespēja sakon

centrēties. Bet ir labi tā, kā ir. Vēl jo 
vairāk tāpēc, ka šajā gadā mūsu 11.b 
tas bija jau otrais starts “Smārtā”. Un 
krietni labāks nekā pērn, kad viņi kā 
vēl kā “desmitie” Latgales finālā palika 
3. vietā. Tad viņus sauca par “zaļajiem 
gurķiem”, kas mēģināja konkurēt ar 
divpadsmito klašu skolēniem. Man 
nebija lielas ticības, ka bērni šogad tik 
ļoti rausies uz konkursu, jo pagājuša
jā gadā ļoti smagi nācās nocīnīties ar 
mājasdarbu – videosižeta filmēšanu. 
Bet šogad viņi jau paši par konkur
su painteresējās, paši saorganizējās. 
Milzīga sajūsma bija par uzvaru pus
finālā un iekļūšanu finālā – braucot no 
Aglonas uz Rīgu, mēs pat nedomājām, 
ka šis ceļojums būs divu dienu garu
mā. Bet tikām! Gandarījums ir par to, 
ka bērni, gatavojoties šim konkursam, 
ir iemācījušies ļoti daudz dzīvei un 
darbam noderīgu gudrību. Ne katrs 
pieaugušais zinās, kam jāpievērš uz
manība, piemēram, parakstot darba 
līgumu. Un bērnu apgūtās zināšanas 
darba likumdošanā noteikti ir lielā 
vērtē. Tagad, kad uz konkursu jau 
raugāmies no nelielas laika distances, 
ir laba sajūta par to, ka piedalījāmies 
un bijām tik tuvu uzvarai. Laikam jau 
arī nākamgad būs jāpieņem “Smārta” 
izaicinājums. Atzīšos, ka šādu notiku
mu un bērnu panākumu dēļ ir prieks 
strādāt par skolotāju l
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Gandarījums ir 
par to, ka bērni, 
gatavojoties šim 
konkursam, ir 
iemācījušies ļoti 
daudz dzīvei un 
darbam noderīgu 
gudrību. 

“Smārts” draudzējas ar tiem, kas mācās
Jau otro gadu LBAS 
rīkoja konkursu Latvijas 
vispārizglītojošo skolu  
10.–12.  klašu skolēniem 
“Smārts. Spēle tiem, kas 
mācās”, dodot iespēju 
pusaudžiem pārbaudīt 
savas zināšanas un 
prasmes darba tiesībās 
un darba aizsardzībā. 
Šogad konkursā iesaistījās 
77 klases no 47 Latvijas 
vispārizglītojošajām 
skolām – kopā gandrīz 
2000 skolēnu.

Skatieties LTV1!
Spēles videoieraksti no 14. aprīļa būs 
vērojami LTV 1 ēterā. Pirmajos pie-
cos konkursa “Smārts. Spēle tiem, 
kas mācās” raidījumos būs iespēja 
sekot pusfināliem, kuros kopumā 
piedalījās 25 komandas no Vidzemes, 
Kurzemes, Latgales, Zemgales un 
Rīgas reģiona vispārizglītojošajām 
skolām. Bet 26. maijā ēterā būs 
“Smārta” fināla spēles ieraksts, 
kurā par uzvaru cīnījās visu reģionu 
labākās komandas. Uzvarētājs jau ir 
zināms, tomēr ir vērts noskatīties, kā 
tas notika.
LBAS konkursu “Smārts. Spēle 
tiem, kas mācās” veido ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, sadarbojo-
ties ar Izglītības un zinātnes ministriju, 
Labklājības ministriju un Valsts darba 
inspekciju.



Ilma RUGĀJA

P ienākot pie Irinas galda, 
uzreiz pat nepamanīju, ka 
viņa sēž ratiņkrēslā. Kad 
apjautājos, vai ir iespēja no

kopēt vairākas lapas, Irina tikai noteica:
– Nāciet man līdzi!
Viņa ar rokām viegli atgrūdās no 

galda virsmas, tad, veikli manevrējot ar 
ratiņkrēsla riteņiem, izbrauca no telpas, 
kurā bijām runājušās, un pa līkumotu 
gaiteni ātri aizvizinājās līdz kopētājam. 
Situācijas negaidītais pavērsiens bija 
radījis virkni jautājumu. Bet kā man 
turpināt sarunu, lai netīši neaizvainotu 
tikko iepazītu cilvēku un nepārkāptu 
tam neredzamajam slieksnim, aiz kura 
ikviens ir tiesīgs saglabāt savas privātās 
dzīves neaizskaramību? Tajā brīdī Irina 
pagriezās un, pārtraucot nedaudz ne
veiklo klusumu, atsāka sarunu ar vienu 
vienīgu atbruņojošu frāzi:

– Es kā karaliene vienmēr esmu 
savā tronī. 

– Jūs “Apeironā” strādājat brīv
prātīgi. Tas nozīmē, ka šurp katru 
dienu braucat kā uz darbu, bet algu 
par to nesaņemat.

– Man gribas būt cilvēkam.
– Jums gribas būt cilvēkos? – 

gribēdama precizēt Irinas teikto, es 
pārjautāju, jo sarunājāmies latviski, 
bet Irinas dzimtā valoda ir krievu. 

– Es tā arī domāju – man gribas 
būt cilvēkam un darīt pēc iespējas visu 
to, ko dara citi, kuri piedzimuši veseli 
un kuriem klausa rokas un kājas. Man 
tas viss reiz bija. Bet pirms trīspad
smit gadiem braucu automašīnā, kas 
cieta avārijā – ceļš bija pārāk slidens. 
Guvu smagu mugurkaula traumu. 
Bet paliku dzīva. Tikai bija skaidrs, ka 
neatkarīgi no tā, cik veiksmīga būs at
veseļošanās, savām kājām vairs nekad 
nestaigāšu. Pēc atveseļošanās man pa
šai bija jālemj, kā dzīvošu tālāk. Mana 
jaunā dzīve bija atšķirīga no tās, kādu 
biju dzīvojusi iepriekšējos 40 gadus. 

Gribot negribot bieži salīdzināju si
tuācijas, kā bija pirms tam, kad biju 
vesels cilvēks, un kā ir tagad… Man 
bija sākusies jauna dzīve. Un man tā 
bija jāpieņem. 

Laikam ejot, esmu apjautusi, ka 
būtībā mana dzīve pirms avārijas ne
bija ne labāka, ne sliktāka. Arī tagad 
man ir laimīgi brīži, tāpat kā toreiz. 
Reizēm es jūtos nelaimīga, bet arī 
pirms avārijas bija tādas skumjas die
nas. Tomēr atšķirība ir – katra no šīm 
dzīvēm “pirms” un “pēc” ir citāda. Bet 
tagad es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir 
vēl grūtāk nekā man. Tāpēc man ir 
nevis jāžēlojas, bet jāsaņemas un jāda
ra tas, ko es varu paveikt. Man tagad 
ir pieredze paveikt to, ko pirms tam 
nebiju darījusi, piemēram, no latvie
šu valodas uz krievu tulkojusi tekstus 
“Apeirona” videofilmiņām un inter
neta mājaslapai, bukletiem. Jau trešo 
gadu organizēju un vadu diskusiju 
kluba pasākumus un tematiskus at
pūtas vakarus. Meklējot sev līdzīgus 
cilvēkus un iepazīstot viņus tuvāk, 
esmu palīdzējusi pati sev kļūt patstāvī
gākai. Un sev apkārt esmu ieraudzījusi 
ļoti daudz stipru cilvēku. Invaliditāte 
viņiem neliedz būt apņēmīgiem un 
mērķtiecīgiem. Starp viņiem ir cilvēki, 
kas nebaidās uzsākt savu uzņēmējdar
bību, viņi sporto, viņi apgādā savas ģi
menes. Brīvprātīgais darbs “Apeironā” 
dod man iespēju justies vajadzīgai. Es 
arī daudz mācos no tiem, kas ir stip
rāki par mani. Un viņi man ir iemā
cījuši vairāk paļauties uz sevi. Redzot, 
kā cīnās citi, man tagad pat būtu kauns 
žēloties un atļauties būt nevarīgākai, 
nekā es esmu. Reizēm gan nolaižas ro
kas un viss šķiet bezjēdzīgs. Bet tad es 
cenšos ātri nomierināt sevi, ka tā var 
gadīties katram, ka neviens no mums 
nav supermens. 

Pa šiem gadiem man ir bijusi arī 
iespēja strādāt subsidētajās darbvietās. 
Vispirms par grāmatveža palīgu – tā 
man bija jau salīdzinoši tuva joma, jo 

pirms avārijas es strādāju namu pār
valdē par ekonomisti finansisti. Tad 
vēl pēc kāda laika radās iespēja veikt 
datoroperatora darbu. Drīz sākšu 
strādāt algotā darbā pirmajā projektā, 
kuru pati uzrakstīju. 

– Lai gan neviens nepārmestu, 
ja jūs mierīgi dzīvotu un rosītos tikai 
pa māju…

– Tā jau ir, ka neviens mani ne
spiež šurp braukt. Mājās ir mājas 
darbi  – ar ģenerālo tīrīšanu es pati 
galā netieku, bet ēst gatavoju, ar pu
tekļsūcēju varu rīkoties, arī grīdu iz
mazgāju, izmantojot pielāgotus rīkus. 
Uz veikalu aizbraucu iepirkties. Bet 
darbs “Apeironā” man katru dienu liek 
būt “formā”. Man patīk pat tā steidzīgā 
pošanās uz darbu. No rīta šurp mani 
atved ar mašīnu. Vakarā aizved mājās. 
Ceru, ka drīzumā man būs asistents, 
ar kura palīdzību varēšu braukt arī ar 
sabiedrisko transportu. Tiesa, ar ra
tiņkrēslu varēšu iekļūt tikai zemgrīdas 
tramvajos, taču 7. tramvaja maršrutā, 
kas ir vistuvāk manām mājām, šie mo
dernie tramvaji vēl nekursē. Mans dzī
voklis ir sestajā stāvā. Līdz liftam tieku, 
izmantojot pacēlāju. Rīgas dome tādus 
ierīkojusi mājās, kur dzīvo invalīdi un 
kur tas tehniski bijis iespējams. 

– Vides pieejamība invalīdiem ar 
kustību traucējumiem ir ļoti būtiska 
dzīves kvalitātes daļa. Ir lietas, ku
rām vesels cilvēks pāriet pāri, pat 
nepamanot, bet jūs var apstādināt 
pat neliels šķērslis. Ar elektrisko 
ratiņkrēslu droši vien būtu vieglāk.

– Jā, ar to es varētu, piemēram, 
vieglāk tikt pāri ietves apmalēm.
Reizēm skatos, cik veikli jauni puiši 
ratiņkrēslos tā kā ieskrienas, palecas 
un ir pāri. Bet es baidos, jo pietiek ar 
vienu strauju, bet neveiklu kustību, 
lai ratiņkrēsls apgāztos. Ja tā notik
tu, es pati saviem spēkiem nespētu 
piecelties. Lai tiktu uz tuvāko veika
lu, man ir jāšķērso iela un jātiek pāri 
tramvaja sliedēm. Vairākas reizes ir 
gadījies, ka ratiņkrēsla riteņi iestrēgst 
starp bruģakmeņiem. Sēžu uz sliedēm 
un netieku ne no vietas. Tad gan – ak 
Dievs! Esmu saukusi cilvēkus palīgā, 
lai izkustina ratiņkrēslu. Pārvietojoties 
ar elektrisko ratiņkrēslu, droši vien tā 
negadītos. Arī rokas atpūstos. Taču ir 
cita problēma – elektriskajiem ratiņ
krēsliem ir lielāki gabarīti – ar tiem es 
vairs nevarēšu iekļūt savas mājas liftā.

– Ko jums patīk darīt brīvajā lai
kā?

– Lasu grāmatas, skatos filmas. 
Katra laba filma, kas emocionāli saviļ
ņo, kas ļauj ieraudzīt dzīvi citās krāsās, 
man ir kā maza laime. Esmu liela ro
mantiķe. Kolēģi jau arī saka, ka man 
patīk lidināties mākoņos l 
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Esmu kā karaliene – 
vienmēr savā tronī

Latvijā ir uzņēmumi, kas īpašu uzma-
nību pievērš iespējai dot darbu arī cilvē-
kiem ar invaliditāti. Viens no tiem ir “Rimi 
Latvia”, kas jau 2009. gadā saņēma 
LBAS balvu “Sociāli atbildīgs uzņēmums” 
par cilvēku ar īpašām vajadzībām iesais-
tīšanu darbā. “Rimi Latvia” strādā aptu-
veni 80 cilvēku, starp kuriem ir gan I, gan 
II, gan III grupas invalīdi. “Rimi Latvia” 
pārstāve Dace VALNERE skaidro:

– Mūsu uzņēmums atbalsta darbi-
nieku dažādību. Mūsu personāla politikā 
ir ietverts princips sniegt iespēju strādāt 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ja viņi 
spēj pielāgoties un darbs atbilst viņu 
spējām un prasmēm. Pie mums strādā 
cilvēki ar kustību traucējumiem, ar garīgu 
atpalicību, ar redzes problēmām, dia-
bēta slimnieki un darbinieki ar vēl citām 
diagnozēm, kas atstāj ietekmi uz viņu 
darbspēju. Vairāki no šiem darbiniekiem 
ar invaliditāti “Rimi” strādā jau piecus un 
pat vairāk gadus. “Rimi” domā par iespē-
ju piedāvāt darbu invalīdiem ratiņkrēslos, 
šim nolūkam plānojot ierīkot vairākas 
speciālas kases.

Arī cilvēki ar invaliditāti var pilnvērtīgi strādāt

Cilvēka ar invaliditāti pieņemšanai darbā  
ir jābūt pareizi motivētai

Darba devēju biežāk sniegtās atbildes uz jautājumu  
“Kāpēc jūs vēlaties pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti?” ir:
A.  Mūsu uzņēmumam (iestādei) ir vajadzīgs darbinieks ar noteiktu kvalifikāciju, 

cilvēka invaliditāte šim darbam nebūs traucēklis
B.  Cilvēki ar invaliditāti parasti ir uzcītīgāki un lojālāki pret darba devēju  

nekā pārējie darbinieki
C. Tā ir nejaušība. Es par to neesmu domājis
D. Vēlos darīt cilvēkiem labu un palīdzēt grūtdieņiem

Kā “tulkot” šos četrus tipiskos atbilžu 
variantus?

Ja darba devējs sagaida no cilvēka 
ar invaliditāti lielāku uzcītību (B variants), 
tad darba devēja attieksmi ietekmē feno-
mens, ko dēvē par oreola efektu, kad kā-
dai cilvēku grupai tiek piedēvētas īpašas 
spējas. Protams, cilvēks ar invaliditāti var 
būt izcils darbinieks, taču kopumā cilvēka 
īpašās spējas kādā jomā nav tieši saistī-
tas ar invaliditāti.

Žēluma jūtas (D variants) signalizē 
par darba devēja nespēju pieņemt cilvē-
ku ar invaliditāti kā līdzvērtīgu un varošu. 
Šādā gadījumā var tikt traucēta darba 
funkciju noteikšana, kas visdrīzāk būs ne-
adekvāti atvieglota vai neskaidra. Šādas 
situācijas risks var atklāties laika gaitā, 
kad darba devējs, pārdzīvojis labdarības 
emocionālo pacēlumu, sapratīs, ka viņa 
motivācija jau sākotnēji ir bijusi filantro-
piska un, visticamāk, ir pretrunā ar orga-
nizācijas pastāvēšanas mērķiem.

Ja darba devējs nepiešķir pārāk lielu 
vērību savai motivācijai (C variants), tad 
sadarbība var veidoties gan veiksmīga, 
gan neveiksmīga, jo cilvēks ar invaliditā-
ti, kā jebkurš darbinieks, sākotnēji pra-
sa organizatorisko resursu ieguldījumu, 
piemēram, darba funkciju noteikšanu 
un darba vides sagatavošanu. Tajā pašā 
laikā darbiniekam ar invaliditāti darba at-
tiecību sākotnējā posmā, iespējams, būs 
nepieciešams nedaudz ilgāks adaptāci-
jas periods, lai iekļautos gan darba ritmā, 
gan kolektīvā.

Ir atzīts, ka tikai tādā gadījumā, ja 
darbā pieņemšanas iemesls ir cilvēka ar 
invaliditāti spēja veikt konkrētas funkci-
jas (A variants), nevis tikai darba devēja 
vēlēšanās būt labdarim, ir iespējamas 
jēgpilnas un noturīgas darba attiecības. Ir 
svarīgi, lai darba attiecībās, uzticot darba 
pienākumus un vērtējot padarītā darba 
kvalitāti, tiktu ievērots princips, ka cilvēka 
ar invaliditāti, tāpat kā jebkura cita darbi-
nieka, darbā pieņemšanas iemesls ir viņa 
spējas, nevis nespējas. Šīs lietas darba 
vidē ir svarīgi apzināti atdalīt. Un tas jāda-
ra gan pašam cilvēkam ar invaliditāti, gan 
darba devējam, gan arī darba kolektīvam. 
Kļūdaini būtu demonstrēt pasīvu attiek-
smi vai žēlumu. Attiecību vadmotīvam 
vienmēr jābūt atklātībai un operatīvai 
problēmu risināšanai. Visa pamatā jāliek 
līdzvērtīga attieksme. Tas ir vadmotīvs 
veiksmīgām darba attiecībām ar cilvēku 
ar invaliditāti.

Cilvēkam ar invaliditāti pašam ir 
būtiski apzināties, cik liela loma darba 
attiecībās ir līdzvērtības principa reali-
zācijai. Ja cilvēks ar invaliditāti vēlas būt 
līdzvērtīgs darbinieks organizācijā, tad 
tas ir iespējams tikai tad, ja pats cilvēks 
pastāvīgi izrādīs gatavību tāds būt un 
saņems nepieciešamo atbalstu. Bet, ja 
cilvēks ar invaliditāti lūgs citu palīdzību 
tajā, ko objektīvi var izdarīt pats, vai arī 
pēc iespējas izvairīsies no pienākumiem, 
veidosies nevienlīdzīga situācija, kas ko-
pumā var traucēt darbam. 

Avots: “Apeirons”, www.varcentrs.lv

Mēdz teikt, ka darbs ir labākās zāles. Un kā lai nepiekrīt, jo labi paveikts darbs sniedz 
gandarījumu. Darbs ceļ cilvēka pašvērtējumu un nes augļus. Atalgojums nav primārais 
motivējošais faktors, lai cilvēks ķertos pie darba, taču arī tas nav mazsvarīgi. 
Cilvēkam ir tiesības uz darbu. Latvijas Republikas Satversmes 106. pants vēstī: “Ikvienam ir 
tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.”
Savu pirmo tikšanos ar Irinu PARHOMENKO varu saukt par likumsakarīgu nejaušību – mūsu 
saruna invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” mītnesvietā aizsākās vārdu pa vārdam, 
gaidot kādu citu tikšanos. Irina “Apeironā” strādā kā brīvprātīgā projektu vadītāja. 


