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Akciju sabiedrības “Liepājas papīrs” iespiedmašīnas operators Jānis Andersons (no kreisās), griešanas un saiņošanas operatores
Ārija Lagzdiņa un Indra Nikolajeva, uzņēmuma kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas vadītājs un arodorganizācijas priekšsēdētājs
Uldis Roze, griešanas un saiņošanas operatores Antra Matute un Sigita Lāce.

“Liepājas papīrs” veido
savu veiksmes stāstu
Akciju sabiedrība “Liepājas papīrs” ir poligrāfijas uzņēmums, kurā strādā
apmēram 100 darbinieku. Uzņēmuma apgrozījums 2011. gadā – 4 miljoni
latu. “Liepājas papīra” produkcija ir daudzveidīga, bet pārsvarā tās ir
uzlīmes, ar kurām ikdienā sastopamies bieži, vai ik uz soļa.
Ilma RUGĀJA
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iemēram, garšīgi krāsainās etiķetes uz
“Spilvas” dārzeņu un augļu konservu
burciņām – arī tās ir “Liepājas papīrā”
drukātas.
– Arī “Pūre”, gaļas izstrādājumu zīmoli “Rīgas
Miesnieks” un “Jelgava”, “Dzintars”, “Daugava”,
“Grindeks” un vēl daudzi citi Latvijas uzņēmu
mi ir mūsu klienti. Ar katru dienu šis loks kļūst
plašāks. Aptuveni 40 % no mūsu saražotās pro
dukcijas iegādājas Latvijā strādājošie uzņēmumi.
Pārējie 60 % ir eksporta daļa. Eksporta apjoms
un tā īpatsvars aizvien pieaug. Un tāds arī ir
mūsu mērķis, – saka akciju sabiedrības “Liepājas
papīrs” prezidents Jānis VILNĪTIS.
– “Liepājas papīra” eksporta produkcijas
lielākā plūsma iet uz Krieviju, Baltkrieviju un

Kazahstānu. Mūsu poligrāfiķu saražoto par
labu atzīst arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā
un Skandināvijas valstīs. Gan jāsaka, ka nevienā
jaunā tirgū nav vienkārši ieiet, bet visgrūtāk ir
ielauzties Eiropā. Ar pateikšanu vien, ka Eiropas
tirgus mums ir atvērts, ir daudz par maz. Lai mēs
tajā iekļūtu, jāpiedāvā ne tikai konkurētspējīgi
izstrādājumi, bet jābūt arī ļoti uzņēmīgiem un
neatlaidīgiem. Licences, atļaujas, standarti, sa
skaņošanas… Tieši Eiropas tirgū saskaramies ar
lielu pretestību. Un tad, redzot, kā citas Eiropas
valstis aizsargā savu uzņēmēju intereses, gribē
tos, lai arī Latvijā būtu līdzīgs atbalsts vietējiem
ražotājiem.
– Kas jums kā uzņēmējam šobrīd visvairāk
traucē attīstīties?

– Kā darba devējs esmu nikns uz mūsu nodok
ļu sistēmu. Darbaspēka nodokļi ir ļoti grūti pane

8. lpp.

sama nasta. Valsts sociālās apdrošināšanas iemak
sas ir augstas, bet es saprotu, ka tās ir darbinieku
sociālās garantijas. Liels slogs ir augstais iedzīvotā
ju ienākuma nodoklis (IIN). Mūsu darbinieku al
gas “uz papīra” ir labas, bet, kad cilvēki ierauga, cik
no tās summas viņiem paliek “uz rokas”, tad liela
prieka vairs nav. Darbiniekiem ir pat grūti iedo
māties, cik liela algas daļa aiziet nodokļos, kurus
par viņiem maksā darba devējs. Neuztveriet to kā
žēlošanos. Tā ir tikai fakta konstatēšana.
– Ja tiks samazināts IIN, sacelsies pašvaldības, jo šā nodokļa iekasējumi veido viņu
budžetu.

– Ja IIN likme netiks jūtami samazināta,
mēs visi kopā netiksim galā ar ēnu ekonomi
ku. Turklāt runa nav par vienu vai pāris pro
centpunktiem gadā, bet par būtisku IIN likmes
samazinājumu tuvāko divu triju gadu laikā. Es,
protams, neaicinu sagraut visu labo, kas Latvijas
ekonomikā pēdējos gados ir panākts. Bet IIN
saprātīgs pazeminājums ne tikai palielinātu neto
algu darba ņēmējiem, bet arī kopumā celtu mūsu
ekonomikas konkurētspēju un mazinātu ēnu
ekonomiku.
Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä

iepājas arodbiedrību centra koordi
nators Toms MEIERS un konsul
tants darba tiesisko attiecību un dar
ba aizsardzības jautājumos Guntis
GŪTMANIS ir vienota un laba komanda.
– Mēs viens no otra mācāmies un ar katru
dienu kļūstam jaudīgāki, – saka Toms. – Manī
ir vairāk puiciskuma un agresivitātes. Es mēdzu
aizsvilties, bet Guntis ar savu dzīves pieredzi un
veselīgo mieru tādos gadījumos ātri vien noliek
mani “uz pauzīti”. Tad viņš atgādina: “Paskaties
uz to no citas puses! Apdomā, ko mēs varam
iegūt un ko zaudēt.” Guntis ir dzīvesgudrs vīrs.
Arodbiedrību centrā kopā strādājam vien dažus
gadus, bet kopīgiem spēkiem esam panākuši to,
ka Liepājā arodbiedrības ir pamanāma organizā
cija. Lai arī tas izklausīsies kā savu spalvu spod
rināšana, es tomēr palepošos – patīkamākais
kompliments, ko no kādas augstas amatperso
nas esmu dzirdējis par mūsu Liepājas reģionālo
arodbiedrību centru: “Reti kur atradīsiet tādu
arodbiedrību, kāda ir izveidota Liepājā.”
Viens no mūsu darba pamatprincipiem – ne
runāt tikai runāšanas pēc. Jebkura diskusija bez
argumentiem ir tukša pļāpāšana un laika nosi
šana. Cienot gan sevi, gan oponentu, sarunām ir
rūpīgi jāgatavojas un jāapzinās, ka pēdējais vārds
piederēs tam, kurš būs nācis ar spēcīgākiem argu
mentiem. Gadās, kad par mums kā arodbiedrību
pārstāvjiem saka: “Ar jums grūti diskutēt! Jūs esat
ietiepīgi!” Nē, mēs neesam ietiepīgi, mēs vienkār
ši nepiekāpjamies, ja zinām, ka taisnība ir mūsu
pusē. Ar mums nav vērts strīdēties, jo mēs nemaz
neielaižamies strīdos. Strīdi vispār ir bezjēdzīga
lieta, jo dusmās var sarunāt lielas muļķības, bet
beigās tik un tā nekādas skaidrības nebūs, tikai
ļoti apvainojušies un nelaimīgi cilvēki. Dusmas
nekad nav labs padomdevējs, tāpēc laiku pa lai
kam sev ir jāatgādina: “Mieru, tikai mieru!”
Lielākās un stiprākās arodorganizācijas mūsu
pusē ir “Liepājas metalurgā”, “Laumā”, “Liepājas
tramvajā”, Liepājas reģionālajā slimnīcā. Taču ne
varu teikt, ka sabiedrības attieksme pret arodbied
rībām būtu viennozīmīga, jo izpratne par arod
biedrību darbu ir ļoti atšķirīga. Taču viedoklim,
ka arodbiedrības nav vajadzīgas, nepiekrītu. Arī
manā darbā ir bijušas situācijas, kad, pateicoties
arodbiedrības neatlaidībai, izdevies panākt kom
promisu ar darba devēju, lai darbiniekiem netiktu
atņemti kādi labumi vai pasliktināti darba nosa
cījumi. Liela cīņa mums bija ar bijušo Liepājas
reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju, kurš
plānoja ieviest summētā darba laika pārskata pe
riodu līdz vienam gadam. Darba likumā noteikts,
ka summētā darba laika pārskata periods ir viens
mēnesis. Likumā paredzēts arī tas, ka darbinieks
un darba devējs darba līgumā var vienoties par
summētā darba laika pārskata perioda ilgumu,
taču ne ilgāku par trim mēnešiem, bet koplīgu
mā – ne ilgāku par 12 mēnešiem.
Turpinājumu lasiet 6. lpp. ä
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Aktualitātes
Eiropas Sociālā fonda
projekta
“Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana
nozarēs un uzņēmumos”
aktualitātes
Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā,
Daugavpilī un Valmierā ikviens var
bez maksas saņemt konsultācijas
par darba tiesiskajām attiecībām
un darba aizsardzību. LBAS konsultanti palīdz arī sagatavot prasības
pieteikumus tiesai, ja darbinieka un
darba devēja strīds skar darba tiesiskās attiecības.
l l l

Līdz 30. jūnijam risinās LBAS informatīvā kampaņa “Zini savas tiesības! Esi drošs!”, kuras gaitā LBAS
eksperti darba tiesību jautājumos
dodas izbraukumos uz visiem Latvijas
reģioniem, tiekas ar iedzīvotājiem, kā
arī plašāk iepazīstina ar LBAS konsultāciju centriem, tur pieejamo informāciju un juridisko atbalstu. Maijā šādi
pasākumi notika Rīgā, Pāvilostā un
Jelgavā. 2. jūnijā LBAS izbraukuma
konsultācijas notiks Cēsīs, bet 9. jūnijā atvērto durvju diena tiek rīkota
Daugavpils LBAS konsultāciju centrā.
l l l

Jūnijā atkārtotā izdevumā ar aktualizētu saturu klajā nāks darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku
pārstāvjiem un uzticības personām.
Šajā rokasgrāmatā ietvertas arī jaunākās izmaiņas likumdošanas aktos
un LBAS speciālistu atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem.
l l l

Jūnijā tiks publiskoti tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS
veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas
rezultāti, kuros būs iekļauta arī analīze par sabiedrības attieksmi pret
Latvijas nodokļu sistēmu. Pētījuma
rezultāti būs pieejami LBAS interneta mājas lapā 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. Turpinās arī
sadarbība ar Latvijas reģionālajām
televīzijām, kuru raidījumos LBAS
pārstāvji regulāri 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 ar
mērķi palielināt plašākas auditorijas
izpratni par darba koplīgumu saturu
uzņēmumos, tā radot lielākas iespējas pārņemt labo praksi.
l l l

Septembrī sāksies gatavošanās jau
sestajam ikgadējam LBAS rīkotajam
konkursam profesionāli tehnisko skolu audzēkņiem “Profs”, kura mērķis
ir veicināt jauniešu izpratni par darba
aizsardzību un citiem ar darba tiesībām saistītiem jautājumiem, kā arī
dot iespēju jauniešiem labāk iepazīt
arodbiedrības un novērtēt to lomu
sakārtotas darba vides veidošanā un
darba attiecību veiksmīgā risināšanā.
Papildu informācija: projekta vadītāja
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Arodorganizācija “Liepājas pa
pīrā” izveidota salīdzinoši nesen –
2003. gadā. Taču tā ir ātri augusi.
2010. gadā “Liepājas papīra” arodor
ganizācija izpelnījās Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības balvu. Togad
krietni pieauga “Liepājas papīra”
arodorganizācijas biedru skaits, bet
koplīgumā tika iekļauti jauni un dar
biniekiem izdevīgi bonusi. Tas skaidri
liecināja, ka uzņēmuma arodbiedrības
sadarbība ar vadību ir lietišķa un veik
smīga. Tas gan nebija pārsteigums, bet
acīm redzami likumsakarīgs rezultāts,
jo “Liepājas papīra” prezidents Jānis
Vilnītis jau 2009. gadā tika pagodināts
ar LBAS sadarbības partnera balvu, kas
ir nepārprotams apliecinājums, ka uz
ņēmuma vadībai ar arodorganizāciju
ir izveidojies ļoti labs sociālais dialogs.
– Kas ir tie labie darbi, kurus jūs
kā uzņēmuma vadītājs esat paveicis
savu darbinieku interesēs. Tā ir misijas apziņa vai kāda cita motivācija?

– Es uzskatu, ka arī biznesam ir
morāle. Es negribētu strādāt amorālā
biznesā. Tāpēc atļaujos sevi saukt par
kristīgu uzņēmēju. Acīmredzot tāpēc
arī citādi raugos uz uzņēmējdarbī
bu kopumā. Es esmu mācījies daudz
gudru lietu, arī man ir teikts, ka uz
ņēmējdarbībā primārais ir pelnīt. Bet
es peļņu neuzskatu par galveno. Man
svarīgākās ir divas lietas – lojāls dar
binieks un peļņa. Un neviena no tām
nav pārāka par otru. Ja es pāri visam
nolikšu darbiniekus, es bankrotēšu. Ja
par galveno uzskatīšu peļņu, es zau
dēšu cilvēkus, un mans uzņēmums
neattīstīsies. Bet, ja ir divu šo vērtību
sinerģija, ja tās iet roku rokā, tā ir uz
ņēmēja veiksme. “Liepājas papīrā” ir
ļoti maza kadru mainība. Cilvēki, kas
te atnāk strādāt, te arī paliek. Protams,
reizēm darbinieki papukst, ne visi ar
visu ir apmierināti. Bet tas ir normāli.
– Ko darbinieki no jums prasa?

– Cilvēki vēlas saņemt lielāku algu.
Tā kā neesmu brīnumdaris, visas vē
lēšanās uzreiz nevaru piepildīt. Bet,
ja es varu maksāt lielāku algu, tad no
savas puses mudinu, lai cilvēks mācās
un ceļ kvalifikāciju, lai nodrukā vairāk
kvadrātmetru. Ir jābūt motivācijai, par
ko cilvēkam maksāt lielāku algu. Ja
es kā uzņēmējs ņemtu un tāpat vien
maksātu vairāk, tā būtu aplama rīcība.
Ja esmu gatavs maksāt vairāk, tad lai
tas ir par augstāku kvalifikāciju un la
bāku kvalitāti. Man ir prieks par tiem
darbiniekiem, kas uzņēmumā aug.
Viens piemērs. Pirms diviem gadiem
pie mums praksē atnāca puisis – Jānis
Andersons – no RTU Liepājas filiāles
profesionālās vidusskolas, kas tagad
iekļāvusies Liepājas Valsts tehnikumā.
Uzreiz pēc prakses mēs Jāni aicinājām
palikt darbā “Liepājas papīrā”.
– Kādu specialitāti Jānis apguvis?

– Viņš ir mehatroniķis. “Trīs vie
nā” – mehāniķis, elektriķis un elek
troniķis. Pa diviem gadiem, ko Jānis
mūsu uzņēmumā jau nostrādājis, viņš
papildus apguvis arī daudz jaunu pras
mju. Domāju, ka pavisam drīz viņš
būs viens no mūsu labākajiem iespie
dējiem. Ar tādiem darbiniekiem mēs
lepojamies.
– Tātad Liepājā profesionālās
izglītības iestādes strādā godam un
gatavo labus kadrus.

– Tas ir vērtīgi, ka tiek gatavoti
daudzpusīgi speciālisti, jo moderna
jām iekārtām vairs neder “tīri” mehā
niķi vai “tīri” elektroniķi. Mūsu iespie
dējiem nepieciešamas labas speciālās
zināšanas. Mēs to arī novērtējam.
Iespiedēju bruto alga ir ap tūkstoš latu,
vienam otram pat vairāk. Laba vidējā
speciālā izglītība. Protams, bez apmā
cības uz vietas uzņēmumā neiztikt, tā
ir mūsu darba specifika.
LBAS Liepājas reģionālā arod
biedrību centra koordinators Toms
Meiers ir pārliecināts, ka Jāņa Vilnīša

veiksmes stāstā liela nozīme ir arī
viņa vēlmei un spējai ieklausīties
arodbiedrībās kā sociālā partnera
teiktajā. Tas acīmredzami ir ietekmē
jis “Liepājas papīra” darbinieku un
uzņēmuma vadības savstarpēji labās
attiecības.
– Es tiešām esmu novērtējis, kāda
nozīme ir racionālam dialogam, – pie
bilst Jānis un turpina: – Darba devē
jam un darbiniekiem savā starpā vajag
runāt. Un daudz runāt. Jo īpaši tad,
kad sāk grauzt kāds ķirmis. Kas paliek
dusmīgi noklusēts, tas agri vai vēlu var
izraisīt strīdu. Problēmas labāk risināt
bez dusmām un apvainojumiem.
Jānim Vilnītim ir 42 gadi. Dzimis
liepājnieks, viņš ir savas pilsētas pat
riots ar inženiera mehāniķa diplomu:
– Pēdējā laikā bieži tiek piesaukts
Latvijas veiksmes stāsts. Es uzskatu, ka
to veido daudzi nelieli un personiski
veiksmes stāsti. Viens no tiem ir arī
mūsu – “Liepājas papīra” – veiksmes

jas par iespēju apgūt jaunas prasmes.
Viņi mācās. Tas man kā vadītājam ir
iedvesmojošs pamudinājums attīstīt
uzņēmumu un domāt par tālāku tir
gus attīstību. Stabils kolektīvs, kurā
ir niecīga kadru mainība, arī ir viens
no uzņēmuma veiksmīgas attīstības
nosacījumiem. Protams, mums ir arī
problēmas, kā jebkuram citam. Katru
mēnesi visu aktuālo pārrunājam liela
jās kolektīva sapulcēs, kurās ikviens ir
aicināts piedalīties – šo tradīciju mēs
iedibinājām pirms vairākiem gadiem,
lai informācijas ķēdē no vadības līdz
darbiniekiem neieslēgtos “klusie te
lefoni”. Es vēlos, lai darbinieki mani
sadzird tieši tā, kā es domāju un saku.
– Ja pasakāt kādu kritisku vārdu,
neviens pretī neko nerunā?

– Es nestaigāju ar rozā brillēm un
dzirdu arī to, kas man kā uzņēmuma
vadītājam ne vienmēr ir glaimojoši.
Piemēram, viens no menedžeriem
man aizrādīja, ka gaiss telpā ir par kar
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stāsts, kuru turpinām rakstīt. Kad
sāku strādāt “Liepājas papīrā”, iegā
dājos pirmās akcijas. Šo 12 gadu laikā
pamazām esmu kļuvis par uzņēmuma
lielāko akcionāru.
– Lepojaties par tādu izaugsmi?

– Tas jau nav bijis tikai mans no
pelns vien. Es lepojos ar to, ka esmu
kopā ar cilvēkiem, kas ar savu darbu
attīsta ražotni. Viens pats es to nepa
veiktu. Es zinu, ka absolūtajam vairā
kumam “Liepājas papīra” darbinieku
interesē uzņēmuma izaugsme. Jo cil
vēki redz saikni starp uzņēmuma pa
nākumiem un savu labklājību. Un tas
atspoguļojas ne tikai algā. Mēs darbi
niekus apdrošinām, veicam iemaksas
pensiju trešajā līmenī, nodrošinām
ar darba apģērbu… Nesen veicām
darbinieku aptauju, lūdzot novērtēt,
cik svarīgi cilvēkiem ir dažādi labu
mi – vienkārši sarindot tos secībā pēc
svarīguma personiskajā skatījumā,
tā ļaujot saprast, kas man kā darba
devējam būtu jārisina vispirms. Šajā
uzskaitījumā bija minētas divpadsmit
svarīgas lietas, ieskaitot darbinieku
algu palielināšanu. Pārskatot atbildes,
es šai pozīcijai pievērsu īpašu uzmanī
bu kā ļoti būtiskam darbinieku izjūtu
indikatoram. Un pamanīju, ka šī pra
sība tomēr nedominē pāri visam ci
tam. Tas nozīmē, ka mūsu cilvēki spēj
saskatīt un novērtēt lietas kopumā.
Gan labus darba apstākļus, gan mik
roklimatu kolektīvā, gan tādu papildu
labumu kā brīvpusdienas…
– Vai jums ir arī brīvpusdienas?

– Pagaidām vēl ne. Taču par to
domājam, jo vēlamies saviem darbi
niekiem radīt arī tādu iespēju. Tagad
cehos ir pieejams dzeramais ūdens.
Atpūtas pauzēs cilvēki var aiziet pa
dzerties kafiju vai tēju – maksa par to
ir ļoti simboliska.
– Katra uzņēmuma lielākā vērtība ir lojāli darbinieki. Ko tas nozīmē
jums?

– Tā ir uzņēmuma drošības sajūta,
perspektīva un nākotnes attīstības pa
matu pamats. Es jūtu un redzu, ka cil
vēki te grib strādāt. Viņi paši interesē

Arī man ir teikts, ka
uzņēmējdarbībā
primārais ir pelnīt.
Es peļņu neuzskatu
par galveno. Man
svarīgākās ir divas
lietas – lojāls
darbinieks un peļņa.
Un neviena no tām
nav pārāka par otru.
Jānis VILNĪTIS
stu un pārāk sauss. Lai tiktu skaidrībā,
kas par vainu, uzstādījām tempera
tūras un gaisa mitruma mērītājus un
veicām monitoringu, kuram līdzi se
koja darba drošības speciālists. Tagad
ir skaidrs ne tikai tas, kas jānodrošina
man kā uzņēmuma vadītājam, bet arī
tas, ko vajadzēs ievērot darbiniekiem.
Arī darbiniekiem ir sava daļa pienā
kumu vidē, kurā viņi strādā. Vasarā
bija sūdzības, ka telpas piekarst un
grūti strādāt. Bija nepieciešams uzstā
dīt gaisa kondicionētājus. Lai es par to
“neaizmirstu”, nolēmu, ka manā kabi
netā kondicionētāju uzstādīs tikai pēc
tam, kad ar tiem būs aprīkotas pārējās
telpas. Drīzumā kondicionētājus uz
stādīsim cehā. Un tad jau es “savu rin
du būšu izstāvējis”. Es uzskatu, ka vis
pirms jātiek galā ar problēmām, kuru
risinājums ir atkarīgs no manis. Un
tad var atļauties arī kaut ko sev. Citādi
jau uz mani rādītu ar pirkstu – redz,
tev ir, bet man nav!
“Liepājas papīra” arodorganizāci
jas priekšsēdētājs Uldis ROZE uzņē
mumā strādā jau vairāk nekā divdes
mit gadu. Šī ir viņa pirmā un pagai
dām arī vienīgā darba vieta.
Darbs arodorganizācijā Uldim ir
sabiedriskais pienākums. Uzņēmuma
štatu sarakstos viņš ir kvalitātes un
vides pārvaldības sistēmas vadītājs.
Uldis ir atbildīgs par ISO kvalitātes
standartu sistēmas uzturēšanu, kā arī
par produkcijas kvalitātes kontroli un
uzraudzību. No uzņēmumā strādājo
šajiem arodbiedrībā darbojas apmē
ram 30 cilvēki.
– Mēdz teikt, ka tajos uzņēmumos, kur ir labi vadītāji, kas rūpējas
par saviem darbiniekiem, arodbiedrība nemaz nav vajadzīga. “Liepājas
papīrā” jau arī ir tā, ka uzņēmuma
prezidents darbinieku teikto saprot
gandrīz vai no pusvārda.

– Arodbiedrības uzdevums ir aiz
stāvēt darbinieku tiesības, ja tās tiek
pārkāptas vai apdraudētas. Šobrīd
tāda apdraudējuma nav, jo mums ir
izveidojusies patiešām laba sadarbība
ar uzņēmuma vadību. Taču mēs kaut

vai teorētiski nevaram izslēgt iespēja
mas pārmaiņas. Piemēram, var atnākt
cits vadītājs. Vienmēr domājot par la
bāko, mums tomēr ir jāparedz arī tāda
varbūtība, ka citam cilvēkam vadītāja
krēslā var būt atšķirīga izpratne par
sadarbību ar arodbiedrību, iespējams,
uzskatot to par lieku un traucējošu.
– “Liepājas papīra” arodorganizācija ir izveidota salīdzinoši nesen – pat 10 gadi nav pagājuši.

– Es domāju, ka ikvienā darba
devējā arodbiedrības veidošanās uz
ņēmumā var radīt zināmu stresu.
Mūsu arodbiedrība tapa laikā, kad
Jānis Vilnītis vēl nebija uzņēmuma
prezidents. Arodbiedrību dibinājām
ar mērķi risināt problēmas ar darba
devēju, lai panāktu darbiniekiem lab
vēlīgu risinājumu saistībā ar darba
apstākļiem un vēl citiem ar darba vidi
saistītiem nosacījumiem, lai diskutētu
par darba samaksas paaugstināšanu
un darbinieku motivācijas sistēmas
ieviešanu. Mūsu mērķis bija normāls
un lietišķs dialogs ar uzņēmuma vadī
bu. Pašreizējais uzņēmuma prezidents
Jānis Vilnītis ir tāds vadītājs, ar kuru
arodbiedrībai patiešām ir viegli un
labi sadarboties. Visi mūsu ierosinā
jumi tiek uzklausīti un iespēju robežās
bez jebkādas vilcināšanās arī risināti.
Tāpēc no malas var likties, ka mūsu
uzņēmumā arodbiedrība nemaz nav
vajadzīga, jo viss notiek un viss jau ir
kārtībā. Bet tieši tas, ka ir kārtībā, arī ir
arodbiedrības un uzņēmuma vadības
sadarbības rezultāts.
– Bet tāda kopumā mierīga situācija, visticamāk, īsti nemotivē
cilvēkus stāties arodbiedrībā.

– Es domāju, ka gan uzņēmuma
vadība, gan mūsu arodbiedrība var
lepoties ar to, ka uzņēmumā valda
sociālais miers. Tas ir būtiski jebkurā
uzņēmumā. Darbiniekiem tā ir papil
du motivācija ar prieku nākt uz darbu
un strādāt no sirds. Starp citu, labāka
izpratne par lietām rodas tad, kad tās
tiek iepazītas salīdzinājumā. Viens no
maniem bijušajiem kolēģiem, ar kuru
“Liepājas papīrā” kopā bijām nostrādā
juši piecpadsmit gadus, pārgāja darbā
uz citu Liepājas uzņēmumu. Kad pēc
kāda laika satikāmies, viņš pastāstīja,
ka jaunajā darbavietā arodbiedrība ar
uzņēmuma vadību savā starpā cīnās
kā divas nesamierināmas puses. Visi
arodbiedrības lūgumi un ierosinājumi
atduroties kā pret sienu. Darba devējs
arodbiedrības pārstāvjiem nepārpro
tami licis noprast, ka viņš ir nostājies
uz kara takas un nepiekāpsies. Es ne
domāju, ka tāda agresija un neiecietī
ba no darba devēja puses uzņēmumā
strādājošajiem ļauj justies labi.
– Reti kad nopietni konflikti rodas uz līdzenas vietas. Ja “Liepājas
papīrā” arodbiedrība ar vadību labi
satiek, tas tomēr ir abu pušu nopelns. Kas, jūsuprāt, palīdz uzturēt
labu sadarbību?

– Konstruktīvi priekšlikumi no
arodbiedrības puses. Ja mēs kaut ko vē
lamies panākt, tad, pirms izvirzīt savas
prasības, pārdomājam un noformu
lējam savus argumentus. Piemēram,
mūsu darbiniekiem ir uzkrājošās dzī
vības apdrošināšanas polises, bet viņi
to vietā vairāk vēlētos darba devēja ap
maksātas veselības apdrošināšanas po
lises. Ja tāda iespēja būs, tad “Liepājas
papīra” darbiniekiem būs arī veselības
apdrošināšanas polises. Nekad nav tā,
ka mēs prasītu – gribam to, nezin ko.
Tā mēs ātri iebrauktu grāvī. Mēs ne
gribam ar uzņēmuma vadību plēsties
kā suns ar kaķi, bet dzīvot mierā. Ja
valda saticība, ja cilvēki labprāt mācās
un apgūst jaunas zināšanas, tad uzņē
mumam ir vieglāk attīstīties. Mums
ir arī tādas iekārtas, kādu nevienam
citam poligrāfijas uzņēmumam Baltijā
nav. Un zinām, ka mums ir kvalificēti
darbinieki, kas pratīs ar tām apieties
un visu paveiks, kā nākas. Par tādiem
cilvēkiem ir jārūpējas l

DARBINIEKU AVĪZE

3

MAIJS 2012

Platīna līmenis
ieņemts!
konfederācija un Korporatīvās ilgtspē
jas un atbildības institūts.
Akciju sabiedrības “Aldaris” arod
organizācijas vadītāja Inga OZOLA
uzsver, ka “Ilgtspējas indeksa” augstais
novērtējums ir atzinība ikvienam uz
ņēmuma darbiniekam:
– Piedalīšanās “Ilgtspējas indeksā”
ir liels izaicinājums un arī ieguvums, jo
saistībā ar to “Aldarī” notikušas labas
pārmaiņas, turklāt tās nekur nepazudīs
arī pēc rezultātu paziņošanas. Indeksa
kritēriji ir pamudinājuši uzņēmuma
vadītājus uzmanīgāk ieklausīties dar
biniekos. Ir paveikts daudz sīku lietu,
kam agrāk, visticamāk, nebūtu pievēr
sta uzmanība. Bet tās nebija pārmaiņas
ķeksīša dēļ. Var teikt, ka “Ilgtspējas
indekss” ir pamudinājis jebkuru dar
binieku mainīt attieksmi. Es jau zināju,
ka “Aldaris” ir tāds uzņēmums, kurā
gribas strādāt. Tagad to zina arī dau
dzi citi. Mums par indeksa vērtējumu
ir milzīgs prieks, taču jāpatur prātā, ka
neviens indekss nav absolūts. Mēs dro
ši vien varam būt vēl labāki.
Vidzemes slimnīca ir vienīgā
Latvijas veselības aprūpes iestāde, kura
visus trīs gadus piedalījusies “Ilgtspējas
indeksa” vērtējumā, un vienīgā, kurai
2010. gadā un arī šogad izdevies pār
varēt indeksa slieksni un kvalificēties
bronzas līmenim. Vidzemes slimnīcas
valdes priekšsēdētājs Uģis MUSKOVS
uzskata, ka šā gada panākumus noteica
kolektīva spēja sakārtot savas lietas un
attiecības:

AS “Aldaris” personāla direktore Pārsla Baško, darbinieku apkalpošanas biroja vadītāja Daina Šnikvalde,
kvalitātes vadītāja Dace Tītmane, LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča, LDDK prezidents Vitālijs
Gavrilovs, AS “Aldaris” komunikāciju direktore Laura Krastiņa un LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Foto – Arnis Rugājs
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asākuma galvenā intriga
izrietēja no divu iepriek
šējo gadu rezultātiem.
2010. gadā, kad Latvijas
uzņēmumu “Ilgtspējas indekss” tika
vērtēts pirmo reizi, tika sasniegts bron
zas un sudraba līmenis, līdz zelta un
platīna pjedestālam netiekot. Pērn trīs
uzņēmumi – “Aldaris”, “Latvija Statoil”
un “SEB banka” iekļuva zelta līmenī.
Lai arī “Ilgtspējas indekss” nav sporta
sacensības, patīkami urdoša bija nezi
ņa – būs vai nebūs šogad platīns? Bija!
Pirmais uzņēmums Latvijā, kurš
iekļuvis “Ilgtspējas indeksa” platīna
līmenī, ir “Aldaris”, kas katru gadu bija
kāpis pa vienam pakāpienam augstāk.
Taču tas nenozīmē, ka tagad “Aldaris”
var mierīgi apgulties uz lauriem
un baudīt atzinības saldos augļus.
“Ilgtspējas indeksa” vērtējumu var sa
līdzināt ar olimpisko medaļu – šogad
tev ir bronza, sudrabs, zelts vai platīns,
bet nākamajā gadā uzņēmums atkal
tiek vērtēts no jauna.
“Ilgtspējas indekss” ir īpašs uzņē
mumu vērtēšanas instruments, ko var
saukt arī par uzņēmuma stabilitātes un
potenciālās augšupejas indikatoru. Uz
citu valstu fona, kurās arī tiek piemē
rots šis instruments, Latvija ir unikāla
ar to, ka viena no “Ilgtspējas indeksa”
ieviešanas iniciatorēm ir Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība kā Latvijas lie
lākā sabiedriskā organizācija un darbi
nieku interešu pārstāve. LBAS partneri
šajā iniciatīvā ir Latvijas Darba devēju

Foto – Arnis Rugājs

25. maijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notika
2012. gada “Ilgtspējas indeksa” noslēguma pasākums.

– Mēs šo atzi
nību esam sūri un
grūti nopelnījuši.
Mums ļoti gribē
jās to sasniegt un
pierādīt, ka va
ram būt īpaši arī
ierobežota finan
sējuma apstākļos.
Mēs sakārtojām
savas attiecības ar darbiniekiem, ar
sabiedrību, ar vidi. Gājām talkā ne
tikai mēslus vākt, bet arī brīvprātīgi
stādījām mežu. Mēs sākām sadarbību
ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju ar
mērķi pamudināt jauniešus vairāk uz
manības pievērst eksaktajiem priekš
metiem. Turklāt mūsu sadarbība ir ab
pusēja. Piemēram, mūsu fizioterapeite
ģimnāzijā vada sporta stundas, bet
skolēni Ēnu dienā nāk vērot slimnī
cas darba ikdienu. “Ilgtspējas indekss”
būtībā ir pamudinājums paskatīties uz
sevi no malas, novērtēt sevi, izprast
sevi, definēt savu attieksmi pret citiem
un nekautrēties no tā, ka esi labs un
rīkojies labi l

Ilgtspējas indekss 2012
Platīna grupa

Aldaris

Zelta grupa
Electrolux Latvia Ltd.
Rimi Latvia

Latvenergo
SEB banka

Latvija Statoil
Swedbank

Neste Latvija

Sudraba grupa
ABB
CSDD
CEMEX
Cēsu alus
Coca-Cola HBC Latvia Daugavpils siltumtīkli DHL Latvia		
Exigen Services Latvia Fortum Jelgava
G4S Latvia
GRIFS AG
Lattelecom
Latvijas balzams
Latvijas dzelzceļš
Latvijas Loto
Merks
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Olympic Casino Latvia PricewaterhouseCoopers SIA
RE&RE
RĪGAS SILTUMS
Siemens Osakeyhtio
Siguldas Būvmeistars
Starptautiskā lidosta “Rīga”
Valmieras piens
Valmieras stikla šķiedra Valmieras ūdens
Veolia vides serviss VTU Valmiera
Bronzas grupa
Danske Bank
Dīlers
Konekesko Latvija
Latvijas gaisa satiksme
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
Skrivanek Baltic
UNITED OILS
Vidzemes slimnīca
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija

Arodbiedrību jaunieši uzņem apgriezienus

Foto – Arnis Rugājs
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BAS Jauniešu padomes
jaunievēlētais priekšsēdētājs
Dainis LUBARTS (attēlā
pirmais no kreisās) uzskata,
ka sabiedrības lielas daļas vienaldzība
vai skepse pret arodbiedrībām drīzāk
ir nezināšana.
– Jo vairāk es pats uzzināju par
arodbiedrībām, jo man šī organizā
cija kļuva interesantāka. Kad iestājos
“airBaltic” Stjuartu arodbiedrībā un
pēc tam tiku ievēlēts par tās priekš
sēdētāju, es sapratu, ka man uzticēts
patiešām nopietns darbs. Tas man ne
kad nav šķitis garlaicīgs. Garlaicīgi ir
tikai tiem, kas neko nedara. Ja kolēģi
jautā, lūdz atbalstu, ja cilvēki izsaka
vēlmi stāties arodbiedrībā un katru
nedēļu nāk jauni iesniegumi – kāda
tur garlaicība!? Kad Stjuartu arod
biedrībai sāka pievienoties arī piloti,
tas bija skaidrs signāls, ka mums būs
pat vairāk darba, nekā sākotnēji bi
jām domājuši. Man ik uz soļa noder
studijās iegūtās juridiskās zināšanas.
Tātad arī mācību laiks nav zemē no
mests, un ir iemesls studēt tālāk. Vēl
pirms nepilna gada negribēju pieļaut
domu, ka būs jānoliek malā stjuarta
forma, lai uzņemtos daudz lielāku slo
dzi arodbiedrību darbā. Lidot man ļoti
patīk, bet tagad, vismaz uz kādu laiku,
es lidojumus izbaudīšu kā pasažieris, –
saka Dainis.

Tā kā Stjuartu arodbiedrībai aizvien
vairāk sāka pievienoties lidsabiedrības
piloti un virszemes dienestu darbinie
ki, šopavasar tika nodibināta jauna
organizācija – Latvijas Aviācijas arod
biedrība. Tā šobrīd apvieno 370 bied
rus, kuri Daini izvirzīja un ievēlēja par
jaunās arodbiedrības priekšsēdētāju.
Latvijas Aviācijas arodbiedrībā iestā
jušies arī piloti no Skandināvijas val
stīm, Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes,
Francijas, Spānijas un Itālijas. Un
vēl – ņemot vērā Latvijas Aviācijas
arodbiedrības biedru vidējo vecumu,
tā ir gados jaunākā arodbiedrība visā
Eiropas Savienībā – 90 % no tās bied
riem ir jaunieši!
– Ja viss būtu pilnīgā kārtībā, arod
biedrības nebūtu vajadzīgas. Bet situā
cija pagaidām ir tāda, ka bez arodbied
rībām vēl nevaram iztikt, – piebilst
Dainis.
Arodbiedrību
jauniešu aktivitā
tēs jūtamas pār
maiņas ienākušas
kopš
pagājušā
gada, kad LBAS
arodbiedrību
darba koordinē
tājas pienākumus
uzņēmās
Ieva
FREIBORNE. Ap Daini un Ievu jau
izveidojies stabils atbalsta un iniciatī

Foto – Arnis Rugājs

Mīts par to, ka arodbiedrības ir vecmodīga formācija, ka
jauniešiem arodbiedrībās ir garlaicīgi un viņiem tur īsti nav
ko darīt, pamazām tiek kliedēts. To pierāda viņi paši, aizvien
biežāk rīkojot dažādus kopīgus izglītojošus pasākumus.

Aprīļa beigās Rīgā, Berga bazāra “Birojnīcā”, notika LBAS jauniešu seminārs par efektīvu komunikāciju.
vas kodols – vairāki desmiti jauniešu
no visām LBAS nozaru arodbiedrī
bām. Spēcīgu impulsu deva arī pagā
jušā gada nogalē LBAS Starptautiskā
foruma “Arodbiedrība ir tava iespēja –
tiesību un drošības garants” ietvaros
rīkotā jauniešu diena. Tagad LBAS
jaunieši formālus un arī neformālus
pasākumus rīko daudz biežāk.
– Dažādus izglītojošus seminārus
cenšamies organizēt reizi pāris mēne
šos, bet, ja rodas kāda fiksa ideja, tad ir

vērts tikties arī “ārpus plāna”. Šovasar
mēs piedalīsimies Baltijas jūras reģio
na vasaras skolā jauniešiem Palangā.
Un LBAS sporta spēles arī garām ne
laidīsim.
Atbalstot pamazām pieaugošo
jauniešu aktivitāti un interesi par
arodbiedrībām, LBAS priekšsēdētāja
vietniece Līvija MARCINKĒVIČA
piebilst:
– Jauni cilvēki arodbiedrībās ir or
ganizācijas nākotne. Redzot, ka mums

pievienojas jaunieši, turklāt viņi nāk
ar svaigām idejām, ir liels prieks. Tas
liecina, ka arodbiedrības ir kļuvušas
mūsdienīgākas un tām ir vienojošs
spēks.
Ikvienam, kam ir interese par
arodbiedrībām un vēlme pievieno
ties LBAS jauniešu komandai, var
sazināties ar Daini Lubartu (dainis.
lubarts@lbas.lv) vai Ievu Freiborni
(ieva.freiborne@lbas.lv). Rakstiet un
jautājiet! l
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Visa pasaule ik gadu 28. aprīlī
atzīmē Darba aizsardzības
dienu. Savukārt Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība aprīli
jau tradicionāli dēvē par darba
aizsardzības mēnesi un rīko
virkni izglītojošu pasākumu,
kā arī plašas darba
aizsardzības tematikai veltītas
diskusijas reģionos un Rīgā.
Šogad diskusijas notika
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā
un Cēsīs. Īpaši pasākumi
tika organizēti Rīgā –
Nacionālajā bibliotēkā un
uzņēmumā “Latvijas Finieris”,
bet LBAS namā notika
darba aizsardzības mēneša
noslēguma diskusija.

Foto – Arnis Rugājs
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26. aprīlī LBAS priekšsēdētājs Pēteris KRĪGERS un VDI direktors Renārs
LŪSIS noslēdza vienošanos, kas paredz arī turpmāku LBAS un VDI
sadarbību dažādās jomās, tostarp sociālā dialoga veicināšanā un darba
koplīgumu slēgšanā uzņēmumos. Vienošanās paredz arī ciešāku sadarbību
informācijas apmaiņā par pārkāpumiem darba vietās. Šī ir jau trešā secīgā
LBAS un VDI vienošanās. Pirmā vienošanās tika noslēgta 2007. gada
9. maijā, bet otrā – 2010. gada 23. martā.

Cik droša ir darba vide?
Vai tiešām esam
laimes zeme?

LBAS eksperts darba aizsardzības jau
tājumos Ziedonis ANTAPSONS īpašu
uzmanību pievērsa “Eurostat” datiem,
kas atspoguļo nelaimes gadījumu ko
pējo skaitu uz 100 000 nodarbināto
atsevišķās Eiropas valstīs. Viņš nekādi
nespēja noticēt savām acīm, jo grafika
līkne uzrādīja, ka Latvijā, salīdzinā
jumā ar tādām labklājības valstīm kā
Zviedrija, Somija, Vācija un Beļģija, ir
neiespējami niecīgs nelaimes gadījumu
īpatsvars. Citkārt tik ļoti nopietnais
Z. Antapsons pat atļāvās paironizēt, ka
nezinātājam, raugoties tikai uz skait
ļiem un līknēm, var rasties iespaids, ka
Latvija ir laimes zeme.
Z. Antapsons pieļauj, ka 2011. gada
statistikā norādītais kopējais nelaimes
gadījumu skaits Latvijā – 1366 – diez vai
atbilst patiesībai. Viņš pieļauj, ka reālais
skaitlis varētu būt ap 40 000. Tik lielas
disonanses iemesls, visticamāk, ir darbā
notikušu negadījumu slēpšana un nezi
ņošana par tiem. Sabiedrībai kopumā ir
ļoti nepilnīga informācija par nelaimes
gadījumiem. Salīdzinājumam – mēs sa
ņemam nesalīdzināmi vairāk informā
cijas par satiksmes negadījumiem, lai
gan tajos cietušo skaits ir desmit reižu
mazāks par nelaimes gadījumos darbā
cietušo skaitu.

Visvairāk nelaimes
gadījumu – kokapstrādē
un būvniecībā
Valsts darba inspekcijas (VDI)
direktors Renārs LŪSIS uzsvēra, ka
Baltijas valstīs darba drošības līmenis
ir zemāks par vidējo Eiropā. Pozitīvas
izmaiņas pēdējā laikā notikušas lauk
saimniecībā, kurai VDI pievērsusi
pastiprinātu uzmanību, taču izteikti

negatīvas tendences vērojamas būv
niecības jomā, kurā pagājušajā gadā
bijis visvairāk negadījumu ar letālām
sekām. 2011. gadā Latvijā letāli beidzās
33 negadījumi darbā, no kuriem deviņi
notika būvniecībā.
Apkopojot nozaru statistiku, pagāju
šajā gadā visvairāk negadījumu noticis
kokapstrādē (154), būvniecībā (134),
valsts pārvaldē un aizsardzībā (110),
mazumtirdzniecībā (104), veselības aiz
sardzībā un sociālajā aprūpē (101).
Ļoti nepatīkama tendence šā gada
sākumā vērojama mežizstrādes nozarē,
kurā četros mēnešos notikuši četri letāli
negadījumi, bet smagas traumas guvuši
divi nodarbinātie. Mežistrādē nodarbi
nātie bieži vien nav apguvuši pietieka
mas zināšanas darba aizsardzībā, kā arī
strādā bez nepieciešamajiem individu
ālajiem aizsardzības līdzekļiem.
VDI nelaimes gadījumu izmeklēša
nas gaitā atklājusi, ka biežākie nelaimes
gadījumu cēloņi ir darba aizsardzības
instrukciju neievērošana, kā arī ne
pietiekama darbinieku instruēšana un
apmācība. Darba aizsardzības instruk
tāžas bieži notiek ļoti formāli.

Darbiniekiem nepatīk
austiņas un ķiveres

Kurus individuālās aizsardzības lī
dzekļus darbinieki nelieto visbiežāk?
Izrādās, ka vislielāko nepatiku izpelnī
jušās austiņas un ķiveres. Šie aizsarg
līdzekļi netiek lietoti vairāk nekā 40 %
gadījumu. Lielā cieņā nav arī aizsarg
brilles un aizsargvairogi, tāpat respira
tori un maskas. 30 % gadījumu netiek
lietoti aizsargcimdi, bet apmēram 20 %
gadījumu netiek valkāti speciālie aiz
sargapavi.
SIA “Grif ” filiāles “Safework.lv”
vadītājs Andrejs BOKA uzsvēra, ka
dominējošais individuālo aizsardzības
līdzekļu nelietošanas iemesls ir darbi

nieka bezatbildība – vairāk nekā 70 %
gadījumu. Apmēram 30 % gadījumu
darbinieki aizbildinājušies, ka indivi
duālos aizsardzības līdzekļus nav lieto
juši, lai “ieekonomētu” laiku. Statistika
liecina, ka jaunie darbinieki ar stāžu
līdz vienam gadam individuālās aizsar
dzības līdzekļus lieto diezgan atbildīgi.
Bet darbinieki, kuru stāžs ir no 1 līdz
3 gadiem, nez kāpēc ir apbrīnojami
vieglprātīgi. Komentējot šo situāciju,
A. Boka secina: “Laikam pēc pirmā
piesardzīgi nostrādātā gada cilvēkā
pamostas nevaldāma vēlme riskēt.”
Tas nozīmē, ka darba drošības speciā
listiem šai darbinieku grupai jāpievērš
īpaša uzmanība un jāveic papildu ap
mācība darba drošībā. Arī VDI statis
tika to apliecina – 2/3 negadījumu no
tiek ar darbiniekiem, kuru darba stāžs
ir līdz trim gadiem.

Darba drošības
speciālistiem
jāpievērš
īpaša uzmanība
darbiniekiem, kuru
stāžs ir no 1 līdz
3 gadiem.
Ēnu ekonomikas zonā darba dro
šība nav nekādā cieņā. Ēnstrādniekam
neko nevajag – darba līgumu nevajag,
profesionālo sagatavotību nevajag,
individuālos aizsardzības līdzekļus
nevajag. LBAS priekšsēdētājs Pēteris
KRĪGERS uzsvēra, ka, lai nepieļautu
darba aizsardzības situācijas paslikti
nāšanos, nepieciešams stiprināt arod
biedrību sadarbību ar valsts institūci
jām, lai darba ņēmējus vairāk infor
mētu par viņu tiesībām l

Vai nav vien
darba līgum
uzņēmuma

NAV VIEN
V

eidojot jaunas darba attie
cības, darba devēji aizvien
biežāk piedāvā noslēgt nevis
darba līgumu, bet gan uzņē
muma līgumu. Šādā situācijā tālredzī
gam darbiniekam nevajadzētu ticēt uz
vārda, bet rūpīgi salīdzināt, kādas ir
atšķirības starp šiem diviem līgumiem.
Un tās ir ļoti būtiskas.
Jurists un LBAS konsultants darba
tiesisko attiecību jautājumos Kaspars
RĀCENĀJS uzsver, ka pēdējo gadu
laikā darba devēji ar saviem darbinie
kiem saslēguši neskaitāmus uzņēmu
ma līgumus arī tur, kur situācija un
visas pazīmes nepārprotami liecina, ka
bijis jāslēdz darba līgums. Darba devē
ji necenšas detalizēti izskaidrot, kādas
darbiniekam neizdevīgas sekas var ra
dīt vieglprātīga uzņēmuma līguma pa
rakstīšana, neiedziļinoties nosacījumu
niansēs. Socioloģiskās aptaujas liecina,
ka gandrīz pusei darba ņēmēju vēl aiz
vien nav pietiekamas informācijas un
zināšanu par to, kādas jaunas saistības
darbiniekam jāuzņemas un kādas tie
sības viņam zūd, noslēdzot uzņēmuma
līgumu.
Ļoti būtiska atšķirība ir tā, ka, no
slēdzot uzņēmuma līgumu, darbinieka
un darba devēja attiecības vairs neregu
lē Darba likums. Piemēram, līdz ar uz
ņēmuma līguma noslēgšanu darbinie
kam zūd tiesības uz ikgadēju apmak
sātu atvaļinājumu, spēkā nav dažādi
darbinieku atlaišanas ierobežojumi un
citas Darba likumā noteiktās garantijas.
Noslēdzot nepārdomātu uzņēmuma
līgumu, iespējama situācija, ka darbi
nieks zaudē vai ievērojami pasliktina
savu sociālās aizsardzības līmeni. Tas,
piemēram, var skart pensiju, bezdarb
nieka pabalstu, māmiņu algu, slimības
naudu u. c.
Savukārt darba devējam arī ir jā
apzinās, ka nepamatota uzņēmuma lī
guma slēgšana darba līguma vietā tiek
traktēta kā nereģistrētā nodarbinātība.
Ja šo pārkāpumu konstatē Valsts darba
inspekcija, tā var uzlikt sodu no Ls 750
līdz Ls 5000 l

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos
Reģionālo konsultantu pieņemšanas laiki
Pirmdienās 10.00–14.00, otrdienās 14.00–18.00, ceturtdienās 10.00–14.00
JELGAVA, Elektrības iela 10. Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45, e-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv
LIEPĀJA, Celtnieku iela 19. Konsultants Guntis GŪTMANIS
Tālr.: 63 42 30 95; 29 41 62 46, e-pasts: guntis.gutmanis@lbas.lv
VALMIERA, Rīgas iela 10. Konsultante Linda PĒTERSONE
Tālr.: 20 22 23 26; 64 23 32 21, e-pasts: linda.petersone@lbas.lv
DAUGAVPILS, Saules iela 15. Konsultante Ingrīda GRADKOVSKA
Tālr.: 26 52 45 04; 65 42 44 54, e-pasts: ingrida.gradkovska@lbas.lv

RĪGA, Bruņinieku iela 29/31, LV-1001
Konsultanti darba tiesisko attiecību jautājumos (pieņem pēc pieraksta)
Kaspars RĀCENĀJS, tālr. 67 03 59 05, e-pasts: kaspars@lbas.lv
Māris SIMULIS, tālr. 67 03 59 24, e-pasts: maris.simulis@lbas.lv
Konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš PUŽULS
(Pirmdienās un trešdienās 16.00–18.00, piektdienās 9.00–12.00)

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

www.darbatiesibas.lv

DARBA LĪGUMS

Darba līgumā darbinieks un darba devējs
darbu un darba samaksu, kā arī darbinieka
nos noteiktai darba kārtībai un darba devēj

Līgumu slēdz
Darbinieks – fiziskā persona

Kā otra līgumslēdzējpuse gan darba līgumā (da
spējīga personālsabiedrība. Darba līgumā dar
līdzvērtīgām.

Līguma mērķis
Darbs vispār

Uzņēmuma līguma būtība izpaužas noteikta p
porcionāli paveiktajai izpildes daļai. Līdz ar to,
uzskatāms par darba līgumu, bet par uzņēmum
pasūtītājam darba rezultātu.

Piemērojamās tiesību normas

Civillikuma noteikumi, ciktāl Darba likumā
aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības

Uzņēmuma līgumam piemēros tikai Civillikuma
līgumu. Tomēr, piemērojot Civillikuma normas
piemēram, Darba likuma noteikumus par darba
Personām, kuras noslēgušas uzņēmuma līgum

Pakļautība
Darbinieks ir pakļauts darba devējam

Darbinieks pakļaujas darba devēja noteiktajai
līgumu. Darba līgumam raksturīga pakļaušanās
cībā uz darba kārtību un veicamā darba rakstu

Ekonomiskā atkarība

Darbinieks ir ekonomiski atkarīgs no darba

Darba tiesiskajās attiecībās darba devējs darb
sūtītājiem. Tajā pašā laikā uzņēmējs var noslēg
pasūtītāja maksātā atlīdzība var ilgu laiku būt u

Integrācija uzņēmumā
Darbinieks ir integrēts uzņēmumā

Integrācija uzņēmumā ir darba vai atpūtas viet
mes. Darbinieks parasti ir daļa no uzņēmuma o

Darbu veic
Darbinieks darbu veic personīgi

Darba līgums ir jāpilda darbiniekam pašam per
ir jāpilda personīgi, vai arī tas neizriet no pasūtī

Darba laiks un darba vieta

Darbiniekam ir noteikts darba laiks un darb

Darbiniekam pārsvarā ir jāievēro darba devēja
nizē savu darba laiku un veic pasūtījuma sagat
tikai pasūtītāja teritorijā un viņam ērtākajā laik
mājās (teledarbs).

EKU AVĪZE
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nalga –
ms vai
līgums?

NALGA!

vienojas par veicamo
a turpmāku pakļaušaja rīkojumiem.

UZŅĒMUMA LĪGUMS

DARBA LĪGUMS

Ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.

Līguma raksturs

Uzņēmējs – gan fiziskā, gan juridiskā persona

arba devējs), gan uzņēmuma līgumā (pasūtītājs) var būt fiziskā vai juridiskā persona vai arī tiesībrbinieks tiek uzskatīts par vājāko līguma pusi, savukārt uzņēmuma līgumā puses tiek atzītas par

Konkrēta darba rezultāta radīšana

Civillikuma noteikumi

Uzņēmējs nav pakļauts pasūtītājam

darba kārtībai un rīkojumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Darba likumu, darba koplīgumu un darba
s darba devēja norādījumiem nevis attiecībā uz pieņemama gala rezultāta sasniegšanu, bet attieuru. Uzņēmējs atbild par gala rezultāta sasniegšanu.

Uzņēmējs nav ekonomiski atkarīgs no pasūtītāja

biniekam parasti ir vienīgais ienākumu avots. Savukārt uzņēmējs parasti strādā ar vairākiem pagt vērienīgu darījumu ar pasūtītāju, kura izpilde prasa 100 % darba laiku un resursu, kā rezultātā
uzņēmēja vienīgais ienākumu avots.

Uzņēmējs nav integrēts uzņēmumā

tas esamība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un citas līdzīgas pazīorganizatoriskās struktūras.

Uzņēmējs var uzdot darba veikšanu apakšuzņēmējam

rsonīgi. Uzņēmējs var nodot darba veikšanu arī citai personai, ja vien līgumā nav noteikts, ka darbs
ījuma rakstura (gleznas radīšana, zinātniskā darba izstrāde u. c.).

ba vieta

UZŅĒMUMA LĪGUMS
Uz konkrēta pasūtījuma izpildi

Ar darba līgumu nodibinātās darba tiesiskās attiecības pēc vispārīgā principa ir ilgstošas (turpinātas) saistību tiesiskās attiecības, kas ir vērstas
nevis tikai uz vienreizēju darbinieka un darba devēja savstarpējo saistību izpildījumu, bet gan uz šo saistību turpmāku sistemātisku abpusēju
izpildījumu. Tomēr arī darba līgumu ir iespējams noslēgt uz noteiktu laiku vai par konkrēta darba veikšanu.

Darba veicēja pieejamība
Uzņēmējs pats organizē savu darbu

Darbiniekam ir jābūt pieejamam, lai darba devējs varētu dot norīkojumus darba veikšanai un tie tiktu izpildīti pēc iespējas ātrāk.

a noteikumus par darba līgumu (I apakšnodaļu), ciktāl tie nerunā pretim normām par uzņēmuma
s par darba līgumu, jāpatur vērā abu līgumu atšķirības, un visus noteikumus nevarēs piemērot,
a un atpūtas laiku, par darba samaksas apmēru, par apmācībām, par arodbiedrību tiesībām u. c.
mu, netiks piemēroti arī darba koplīguma noteikumi.

a devēja

Ilgstošs raksturs

Nepieciešamība būt pieejamam

pasūtījuma izpildē, gala rezultāta sasniegšanā, nevis strādāšanā vispār, saņemot atlīdzību proja saistības mērķis ir nevis darbs vispār, bet kāds noteikts darba rezultāts, tad līgums par to nav
ma līgumu. Uzņēmēja pienākumam veikt darbu ir pakārtota nozīme attiecībā pret būtisko – nodot

un citos normatīvajos
s, nav noteikts citādi

Foto – Arnis Rugājs
Martin Nemec/Fotolia.com

Darba rīki un ierīces
Darbinieks izmanto darba devēja darba rīkus un ierīces

Uzņēmuma līguma raksturīga iezīme ir tā, ka uzņēmējam darbs jāveic ar saviem darba rīkiem un ierīcēm. Taču šī iezīme nav noteicošā, jo līdzēji
var arī vienoties pretēji. Savukārt darbinieks visbiežāk izmanto darba devēja īpašumā esošus darba rīkus un ierīces, jo darba devēja pienākums
ir rūpēties, lai tiktu nodrošināti tādi darba apstākļi, lai darbinieks varētu izpildīt viņam nolīgto darbu. Tomēr darba līgumā var vienoties, ka darbinieks darbu veiks ar savu datoru, zvanīs no sava telefona vai pie galda sēdēs uz sava krēsla. Ja darbinieks darba veikšanai izmanto savu darba
aprīkojumu, tad darba devējs atlīdzina amortizācijas (nolietošanās) izdevumus. Savukārt uzņēmējs pats atbild par aprīkojumu (arī tad, ja tas
salūst, veicot līgumā paredzēto darbu).

Darba samaksa
Darba samaksa tiek saņemta regulāri, periodiski

a noteiktais darba laiks un jāveic darbs tam paredzētā darba vietā. Savukārt uzņēmējs pats orgatavošanu savās telpās. Tajā pašā laikā var būt situācija, ka uzņēmuma līguma izpilde iespējama
kā (piemēram, dzīvokļa remonts). Tāpat arī ar darbinieku var vienoties, ka viņš darbu veiks savās

Atlīdzības izmaksas laiks tiek noteikts līgumā

Uzņēmuma līgumā samaksa parasti ir piesaistīta konkrētā darba pabeigšanai. Atlīdzība tiek izmaksāta pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Darbiniekam darba alga jāizmaksā divas reizes mēnesī, ja vien nav panākta vienošanās par izmaksu reizi mēnesī. Tomēr, ja darbiniekam ir noteikta akordalga, darba līgumā var vienoties, ka algu izmaksā kaut vai katru dienu, atbilstoši paveiktajam darbam.

Atpūtas laiks
Darbiniekam tiek noteikts atpūtas laiks

Atpūtas laika nav

Darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumiem darbā, uz diennakts un nedēļas atpūtu, kā arī uz ikgadējiem apmaksātiem atvaļinājumiem u. c.
Uzņēmējs pats nosaka savu darba un atpūtas laiku, līdz ar to viņš no pasūtītāja papildus nevar prasīt apmaksātu atvaļinājumu.

Izdevumu atlīdzināšana
Darba devējs atlīdzina izdevumus

Uzņēmējs pats atlīdzina savus izdevumus

Darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kas, atbilstoši darba līguma noteikumiem, nepieciešami darba veikšanai
vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu, piemēram, saistīti ar darbinieka komandējumu vai darba braucienu, kas darbiniekam radušies,
pārceļoties uz citu dzīvesvietu pēc darba devēja iniciatīvas, kas darbiniekam radušies sakarā ar viņam piederoša un darba vajadzībām izmantota
darba aprīkojuma nolietošanos (amortizāciju). Tāpat darba devējs atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar darbinieka profesionālo apmācību vai
kvalifikācijas paaugstināšanu u. c.

Finansiālais risks
Darbinieks neuzņemas finansiālo risku

Uzņēmējs finansiālo risku uzņemas pats

Uzņēmējs, izpildot konkrētu pasūtījumu, gūst peļņu vai cieš zaudējumus. Turklāt, ja uzņēmējs ir reģistrēts kā pašnodarbinātais, tad par savu
saimniecisko darbību viņš atbild ar visu savu mantu. Savukārt darbinieks nav tieši atbildīgs par to, cik ir nopelnījis vai zaudējis viņa darba devējs.
Nosacījumi, ka darbinieks saņem prēmiju atkarībā no pārdošanas pieauguma, nevar tikt uzskatīti par finansiālā riska uzņemšanos.

Nodokļu nomaksa
Nodokļus maksā darba devējs

Uzņēmējs pats organizē savu darba laiku

Uzņēmējs izmanto savus darba rīkus un ierīces

Nodokļus maksā uzņēmējs

Ja uzņēmējs ir fiziskā persona, kas nav pašnodarbinātā, nodokļus par viņu nomaksā pasūtītājs. Ja uzņēmējs ir juridiskā persona vai fiziskā persona, kas ir reģistrēta kā pašnodarbinātā, tad viņš pats nomaksā nodokļus, kārto grāmatvedību un iesniedz atskaites Valsts ieņēmumu dienestam.
Darba attiecībām kļūstot elastīgākām, arvien grūtāk ir nošķirt darba līgumu no uzņēmuma līguma. Liela daļa augstāk norādīto pazīmju atsevišķos
gadījumos piemīt abiem līgumu veidiem. Visos gadījumos, kad pastāv šaubas par to, vai konkrētais līgums uzskatāms par darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, nepieciešama rūpīga visu šā līguma elementu analīze.
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“Lauma Fabri

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Tā tikai, raugoties no malas, šķiet, ka Latvija ir maza zeme. Atliek
vien paskatīties apkārt, lai ieraudzītu daudz vērtīgu un unikālu
lietu. Tik labi pazīstamais Liepājas uzņēmums SIA “Lauma
Fabrics” ir ne tikai lielākais tekstilmateriālu ražotājs Latvijā, bet
arī viens no pasaulē lielākajiem un Eiropā vadošajiem mežģīņu,
elastīgo adījumu un lenšu ražotājiem.

T
Foto – Arnis Rugājs

Tātad, ja darbinieki tam piekristu
un koplīgumā tiktu ierakstīts, ka sum
mētā darba laika pārskata periods ir šis
maksimālais pieļaujamais termiņš –
12 mēneši –, likuma burts nebūtu pār
kāpts. Taču, aizstāvot slimnīcas darbi
nieku intereses, mēs pret šādu termiņu
kategoriski un pamatoti iebildām, jo
tāds nosacījums varētu negatīvi ietek
mēt gan darbinieku atalgojumu, gan
arī viņu atpūtas laiku, samazinot nor
mālas atpūtas iespējas. Diskusiju gaitā
panācām, ka summētā darba pārskata
periods ir trīs mēneši.
Kopš Liepājā strādā reģionālā trīs
pusējās sadarbības padome, mūsu
sadarbība gan ar pilsētas pašvaldību,
gan darba devējiem kļuvusi efektīvāka.
Mūsu organizāciju vadītāji un pārstāv
ji zina, ka arodbiedrību centrs pārstāv
liepājnieku intereses trīspusējā pado
mē. Ja saņemam informāciju par kādu
problēmu, mēs to fiksējam un sākam
risināt tālākās sarunas ar pašvaldību.
Ja arodorganizācijai radies konflikts
ar darba devēju, tad ir jāanalizē, kāds
ir šis konflikts. Ne vienmēr konfliktē
jošās puses strikti nodalāmas “labajos”
un “sliktajos”. Un ne katru konfliktu
var atrisināt divpusējās sarunās ar uz
ņēmuma arodbiedrību un konkrēto
darba devēju. Arodbiedrību centram ir
arbitra loma. Mēs turam arodbiedrību
kanti, bet tajā pašā laikā situācija vien
mēr jāanalizē objektīvi.
Tas, ka mēs ar Gunti, būdami arod
biedrību pārstāvji, sadarbojamies ne
tikai ar arodbiedrībām, bet arī pašval
dību un darba devējiem, kopumā vei
do veselīgāku sociālo vidi. Sākotnēji
tas nemaz nebija tik pašsaprotami. Bet
tagad, kad sadarbības modelis ir izvei
dots un veiksmīgi darbojas, arī mums
pašiem rodas sajūta, ka tas tā ir bijis
vienmēr. Bet nevaru teikt, ka viss gāja
viegli un bez aizķeršanās. Jutu tādu kā
neuzticību. Mani mierināja, ka ar to
Liepājā jārēķinās katram ienācējam –
tevi vispirms kārtīgi nopētīs, paskatī
sies, ko tu vari, ko ne, un tikai tad pie
ņems savā pulkā.
Kā problēmas nonāk līdz arod
biedrību centram? Parasti pirmais pie
manis atnāk darba ņēmējs. Kad esam
izrunājušies un situācijas aprises ir sa
protamas, noteikti jāuzklausa arī otra
puse – darba devējs. Nevar pieņemt lē
mumu, balstoties tikai uz vienas puses
reizēm emocionāli sakāpinātu viedokli.
Iedomājieties arodbiedrību, kas
nāk klajā ar agresīviem lozungiem un
paziņo, ka nekādā dialogā ar darba
devēju neiesaistīsies. Manuprāt, tā var
iebraukt strupceļā. Jā, arodbiedrība var
ieņemt pozu, var principiāli nepiekāp
ties ne par pussoli. Bet šāda pretstāvē
šana ir neproduktīva. Situācijai ir jāat
risinās. Ja tas nevar notikt sarunu ceļā,
tad vienā brīdī mezgls ir jāpārcērt. Bet
tā vairs nebūs labā prakse. Tāpēc der
atcerēties, ka arodbiedrību darbā dip
lomātija ir ļoti vērtīgs instruments.

Liepājas arodbiedrību centra konsultants darba tiesisko attiecību un
darba aizsardzības jautājumos Guntis GŪTMANIS un arodbiedrību centra
koordinators Toms MEIERS.
Toma kolēģis Guntis GŪTMANIS
piebilst, ka situācija darba tiesisko
attiecību un darba aizsardzības jautā
jumos Liepājā ir krietni labāka nekā
ārpus pilsētas:
– Sliktāk ir tur, kur bezdarba līme
nis ir krietni augstāks. Darba devēji šo
situāciju mēdz ļoti nekaunīgi izmantot
un ir pasākuši darba ņēmējiem piedā
vāt slēgt uzņēmuma līgumus, lai gan
būtu jāslēdz darba līgums. Piemēram,
slēdz uzņēmuma līgumu… par tua
letes apsaimniekošanu! Ar tanti, kas
nosēdināta pie lodziņa sabiedriskajā
tualetē, ir noslēgts uzņēmuma līgums!
Ja mēs uz šo situāciju raugāmies pēc
uzņēmuma līguma loģikas, tad sanāk,
ka tante šurp atnākusi ar savu podu un
tualetes papīra rulli.
Viens no klupšanas akmeņiem ir
darba līgumi. Viena vecā kaite – darba
līgumi netiek slēgti. Bet tajos gadīju
mos, kad līgumus slēdz, papīros mēdz
sarakstīt tādus brīnumus, ka bail ska
tīties. Nebeidzas nedienas ar darba sa
maksu – daļu algas maksā pēc līguma,
daļu pasniedz aploksnē.
Bet gandarījums ir par stabilo saik
ni ar Kuldīgu. Apmēram reizi mēnesī
mēs braucam uz Kuldīgu sniegt kon
sultācijas. Tam ir jēga. Un kuldīdznieki
to novērtē. Laba sadarbība izveidoju
sies arī ar Kuldīgas rajona laikraksta
“Kurzemnieks” redakciju – avīze re
gulāri publicē mūsu atbildes uz lasītāju
uzdotajiem jautājumiem.
Runājot par Liepāju kopumā, mūsu
darbu atvieglo tas, ka pilsētā ir salīdzi
noši daudz uzņēmumu ar labām arod
biedrībām. Tāpēc arī problēmas un

Nē, mēs neesam
ietiepīgi, mēs
vienkārši nepie
kāpjamies, ja zinām,
ka taisnība
ir mūsu pusē.
konflikti nav pārāk bieži, un ne vien
mēr mūsu arodbiedrību centra apmek
lējums ir saistīts ar darba konfliktu, bet
gan ar interesi izprast kādu Darba liku
ma formulējumu. Pēdējā laikā arī cit
viet ir pieejama plašāka informācija par
darba tiesiskajām attiecībām. Un darbi
nieki kopumā ir kļuvuši ne tikai zino
šāki, bet arī labā nozīmē piesardzīgāki.
Zvana, apjautājas, pirms darba līgumu
parakstīšanas konsultējas. Reizēm
atnāk ar darba devēja iedoto līgu
mu un lūdz, lai pārskatām, pirms
cilvēks to parakstījis. Tā ir gan uz
ticēšanās mums, gan saprātīga vēl
me pasargāt sevi no nepatikšanām
nākotnē. Ir daudz vieglāk atnākt un
parādīt papīru pirms parakstīšanas
nekā pēc tam mēģināt sasmelt iz
lietu ūdeni. Tāpēc atkal atgādinā
šu, lai neaizmirstas – darbiniekam
nav pienākuma uzreiz parakstīt
darba līgumu, tiklīdz darba devējs
to noliek priekšā. Bet tāpat gadās,
ka cilvēks līgumu paraksta, reizēm
pat to nepārlasījis. Iemesls var būt
nezināšana vai bailes nedabūt tikko
piedāvāto darbu. Un tomēr – mazliet
laika pārdomām nāk tikai par labu l

urklāt papildus tekstilmateri
āliem uzņēmumā tiek ražoti
medicīnas tekstila izstrādā
jumi – elastīgie pārsēji, len
tes, jostas. Klientiem tiek piedāvāti arī
izejmateriālu formēšanas pakalpojumi.
Ēka, kurā top “Lauma Fabrics”
mežģīņu brīnumi, ir lielākā Baltijas
valstīs. Tā stiepjas puskilometra (precī
zāk – 510 metru) garumā un 220 met
ru platumā. Uzņēmuma platība zem
jumta ir vairāk nekā 100 tūkstoši kvad
rātmetru – sanāktu vieta 12 futbola
laukumiem!
”Lauma Fabrics” strādā intensīvi un
ar vērienu. Pagājušajā gadā uzņēmuma
apgrozījums sasniedza 22,1 miljonu
latu un gandrīz 2 miljonu latu peļņu.
Šogad uzņēmums plānojis sasniegt
23,3 miljonu latu apgrozījumu. Tas ļā
vis arī atsākt un pakāpeniski palielināt
investīcijas uzņēmumā.
Liepājas uzņēmums AS “Lauma
Lingerie” savu veļas kolekciju šūšanai
pērk apmēram 4 % no SIA “Lauma
Fabrics” saražotā tekstila. Pārējais aiz
ceļo gan uz austrumiem, gan rietu
miem – galvenokārt uz Baltkrieviju,
Krieviju, Ukrainu, Poliju, kā arī uz
Vāciju, Austriju un Franciju.
No “Lauma Fabrics” 530 darbinie
kiem 346 ir arodbiedrības biedri.
Par to, ka uzņēmuma vadība atbal
sta arodbiedrību, liecina AS “Lauma”
2005. gadā piešķirtā Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS) sa
darbības partnera balva. Par to, ka
apvienotā arodbiedrība “Lauma” go

dam aizstāv uzņēmuma darbinieku
intereses, stāsta 2009. gadā piešķirtā
balva “Labākā arodorganizācija”. Bet
vislabākais pierādījums uzņēmuma
vadības un arodorganizācijas labajai
sadarbībai ir tas, ka uz sarunu “Lauma
Fabrics”
ģenerāldirektors
Edijs
EGLIŅŠ un apvienotās arodorganizā
cijas “Lauma” priekšsēdētāja Ludmila
JEVSEJENKOVA sēžas pie viena gal
da, lai papildinātu viens otra teikto.
– Ģenerāldirektors un arodbiedrības līdere pie viena galda, turklāt abi
smaida – tā ir laba zīme.

E. Egliņš: – Mūsu sadarbība no
teikti var būt labs piemērs arī citiem.
Man gan ir nācies dzirdēt citus uzņē
mējus sakām, ka viņiem arodbiedrība
ir kā bieds. Pēc tā varu spriest, ka ne
visiem iet tik gludi kā mums.
L. Jevsejenkova: – Pirms pieciem
gadiem uzņēmums sadalījās, bet arod
biedrība palika vienota. Apvienotajā
arodbiedrībā “Lauma” ir SIA “Lauma
Fabrics”, AS “Lauma Lingerie” un SIA
“Impel serviks” darbinieki. Pagājušā
gada nogalē SIA “Lauma Fabrics” un
itāļu uzņēmēju izveidotajā kopuzņē
mumā – SIA “Emme Latvia”, kur top
izšūtās mežģīnes, arodorganizācija pa
gaidām vēl nav izveidota, bet domāju,
ka drīzumā mūsu apvienotajai arodor
ganizācijai pievienosies arī SIA “Emme
Latvia” darbinieki. (Te jāpiebilst, ka
Ludmila šobrīd ir SIA “Emme Latvia”
ražošanas daļas vadītāja.)
– Ko uzņēmuma vadītājam nozīmē arodbiedrība?

E. Egliņš: – Arodbiedrība ir kā
tilts starp darba devēju un darba
ņēmēju. Uzņēmuma panākumus
lielā mērā nosaka vadības veik
smīga komunikācija ar darbinie
kiem. Reizēm mūsu vēstījumā ir
patīkami jaunumi. Reizēm – ne tik
patīkami. Kā dzīvē, arī darbā mēdz
būt visādi. Pēdējā laikā mūsu ko
pējās sarunās biežāk skartā tēma ir
produkcijas kvalitāte. Nenoliegšu,
mums ir ļoti augstas prasības.
Es zinu, ka arodbiedrības
galvenais uzdevums ir aizstāvēt
darbinieku intereses, cīnīties par
lielākām algām un citām priekšro
cībām. Bet mums ar arodbiedrības
atbalstu ir izdevies sadarbību veiksmīgi
paplašināt, padarot to daudzpusīgāku.

Liepājā problēmas risina radoši
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iepājas pilsētas domes priekš
sēdētāja vietnieks Gunārs
ANSIŅŠ, runājot par Liepā
jas iedzimtajiem, spriež:
– Kurš saka, ka liepājnieki dusmīgi
ļaudis!? Mēs drīzāk esam labā nozī
mē šerpi un krampīgi. Mums te pūš
stiprākie vēji, tāpēc cilvēkiem kārtīgi
jāturas. Spriežot pēc tautas skaitīšanas
datiem, Liepājā dzīvo kādi 74 tūkstoši
iedzīvotāju. Ļoti muzikāli cilvēki – ie
slēdziet televizoru un paskatieties, kas
tur dzied. Puse noteikti ir liepājnieki.
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vi
dusskola tikko nosvinēja savu 90 gadu
jubileju. Latvijā tikai trijās pilsētās
kursē tramvajs. Ja Rīga un Daugavpils

ar mums sāk mēroties, tad liepājnie
ki saka pretim, ka viņiem ir Baltijā
vecākā elektriskā tramvaja līnija. Un
Liepāja bija pirmā pilsēta Latvijā, kur
2010. gada sākumā tika izveidota re
ģionālā trīspusējās sadarbības padome,
kas tapa pēc Liepājas arodbiedrību
centra ierosmes. Un šī padome ir pie
rādījusi savu lietderību.

– Arodbiedrības traucē vai palīdz
dzīvot?

– Es diezgan regulāri tiekos ar mūsu
arodbiedrību centra vadību, tad laikam
jau varam sadarboties. Pašvaldībai lieti
noder tā informācija, ko mēs iegūstam
no arodbiedrībām. Liepājas uzņēmu
mu arodbiedrību vadītāji ikdienā tie
kas un runājas ar kolēģiem. Viņi savā

starpā runā ne tikai par darbu, bet arī
par sadzīvi un problēmām tajās jomās,
kas ir pašvaldības pārziņā. Piemēram,
ja cilvēks, atnācis pieturā uz to laiku,
kad autobusam vajadzētu piebraukt,
ierauga, ka autobuss jau krietnā gabalā,
un tāpēc nokavē darbu vai gaida līdz
nākamajam autobusam, lai tiktu uz
mājām. Kad noskaidrojām, ka tas nav
viens vai pāris gadījumu un tas rada
galvassāpes daudziem, un kad balsis
pacēla “Laumas” un vēl citu uzņēmu
mu darbinieki, tad bija skaidrs, ka jā
maina pilsētas sabiedriskā transporta
sistēma. Viņi ar skaitļiem un faktiem
korekti pierādīja, ka autobusa kustības
grafiks ir jāmaina par 10 vai 15 minū
tēm. Mēs piekritām, ka prasība ir pa

matota, un rīkojāmies lietas labā. Nu
situācija ir atrisināta, jo sabiedriskā
transporta princips tagad ir precizitā
te – ne agrāk, ne vēlāk, lai cilvēki var
rēķināties. Ir izveidota arī atsevišķa
pašvaldības aģentūra, kas nodarbojas
gan ar sabiedriskā transporta biļešu
tirdzniecību, gan reisu menedžmentu.
Šā gada sākumā Liepājā tika mainīta
sabiedriskā transporta struktūra un
biļešu sistēma. Samazināja mikroau
tobusu skaitu pilsētās, palielinot lielo
autobusu skaitu.
Nesen ar arodbiedrību pārstāvjiem
diskutējām par pilsētas stratēģiskajiem
projektiem, par ceļiem, siltumapgā
di, par apgaismojumu… Te ceļas kā
jās viena kundze un jautā, vai domes
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ics” dzīvo apdomīgi un gudri
gadu pamazām pieaug. Cilvēkiem ga
dos parādās vairāk veselības problēmu.
Mums ir tādas mašīnas, pie kurām
strādājošajam speciālistam ļoti būtiska
ir asa redze. Mūsu ražošanas specifika
prasa veselas rokas un kājas, arī labu
līdzsvara izjūtu, jo, apkalpojot iekārtas,
nākas pakāpties… Neslēpšu, ka mūsu
uzņēmums būs viens no tiem, kam
pensijas vecuma celšana līdz 65 ga
diem radīs papildu problēmas. Es uz
skatu, ka jau šobrīd pensijas vecuma
slieksnis ir augsts.
L. Jevsejenkova: – Ražošanā darbs
ir fiziski smags, mūsu darbiniecēm pie
mašīnām ir jākāpj augšā lejā, ar spolēm
rokās… Tāpēc mums ir ļoti nopietnas
bažas, vai uzņēmums spēs atrast un
piedāvāt darbiniekiem cienījamos ga
dos saprātīgu alternatīvu.

SIA “Lauma Fabrics” ģenerāldirektors Edijs EGLIŅŠ.
Protams, mans pienākums ir uzklausīt
un izprast darbinieku problēmas un
vēlmes, pastāvīgi domājot un rūpējo
ties, lai uzņēmumā strādājošajiem no
drošinātu labus darba apstākļus.
– Bet kā ar lielāku algu?

E. Egliņš: – “Lauma Fabrics” dar
biniekiem atalgojums ir augstāks par
pilsētas uzņēmumos vidējo. Lai algas
būtu lielākas, ir jānodrošina augstāks
darba ražīgums un perfekta kvalitāte.
Ar to es gribu teikt, ka “satiksmei jā
notiek abos virzienos un, vēlams, bez
sastrēgumiem”.
– Par ko jums šobrīd gribētos
arodbiedrībai pateikt vislielāko paldies?

E. Egliņš: – Lai pateiktu šo paldies,
man īsumā jāizstāsta, kāda situācija
uzņēmumā bija pirms trim gadiem.
“Lauma Fabrics” saņēma ļoti spēcīgu
krīzes sitienu. Nācās būtiski samazināt
ražošanas apjomus. Mēs vairs nevarē
jām nodarbināt tik daudz cilvēku. Daļa
darbinieku bija jāatbrīvo. Arodbiedrība
mūs atbalstīja un sniedza palīdzību, lai
katrs atbrīvošanas gadījums būtu iz
vērtēts maksimāli objektīvi.
– Ko jūs izdarījāt, lai satricinājums kolektīvā nebūtu tik liels?

L. Jevsejenkova: – Skaidrojām
situāciju, runājām ar darbiniekiem.
Tagad, kad uzņēmums atguvies un sta
bili palielina ražošanas apjomus, daļa
no toreiz atbrīvotajiem darbiniekiem
jau ir pieņemti atpakaļ darbā.
E. Egliņš: – Mēs to izdarījām neka
vējoties, tiklīdz tāda iespēja radās.

– Pagājušajā gadā “Lauma
Fabrics” strādāja ar gandrīz 2 miljonu latu peļņu, kas bija seškārtīgs

Mūsu pilsētā nav
tā, ka pirmais un
skaļākais bļāvējs
tiks pie lielākiem
labumiem.
cilvēki ir redzējuši, kādā stāvoklī ir
Grīzupes iela, un vai cilvēkiem ir cerī
ba, ka tā kādreiz tiks savesta kārtībā. Ja
reiz uzdots tik tiešs jautājums, jāizpētī
situācija. Un konstatējām, ka mikro
rajonam, par kuru bijusi runa, tiešām
nepieciešams pievērst lielāku, rūpīgāku
uzmanību. Pagājušas pāris nedēļas, un
jau tiek izstrādāts ielas rekonstrukcijas
tehniskais projekts.
Sadarbojoties un kopīgiem spē
kiem mēs pilsētas dzīvi padarām labā

peļņas apjoma kāpinājums, salīdzinot ar 2010. gadu. Izaugsme ir ļoti
būtiska.

E. Egliņš: – Un šogad peļņa plāno
ta vēl lielāka. Taču peļņa nav galvenais
mērķis. Mūsu pamatmērķis ir pastā
vēt, noturēties un attīstīties ilgter
miņā. Tāpēc ir jādomā, kā nopelnīto
vislietderīgāk izmantot. Protams, daļu
līdzekļu izmantosim, lai palielinātu
darbinieku algas. Es uzskatu, ka mi
nimālajam algas pieaugumam katru
gadu jābūt vismaz par inflācijas tiesu.
Pēdējos trijos gados to arī esam īste
nojuši. Bet līdzekļi nepieciešami arī
modernizācijai un jaunu iekārtu iegā
dei, jāsedz uzņēmuma kredītmaksā
jumi. Nodokļu slogs arī rada spriedzi.
Piemēram, valsts sociālās apdroši
nāšanas obligātajām iemaksām tiek
veikti maksājumi ap 1,3 miljoniem
latu gadā. Algas jebkuros apstākļos
darbiniekiem vienmēr tiek maksātas
noteiktajā laikā.
L. Jevsejenkova: – Mums ir arī
labas sociālās garantijas. Uzņēmums
darbiniekiem pilnībā apmaksā vese
lības apdrošināšanas polises ar plašu
medicīnisko pakalpojumu segumu.
E. Egliņš: – Koplīgumā paredzēts,
ka cilvēks, aizejot pensijā, saņem kom
pensāciju, kuras apmērs ir atkarīgs no
uzņēmumā nostrādāto gadu skaita.
Piemēram, ja uzņēmumā nostrādāts
30 gadu vai vairāk, tad kompensācija
ir četru vidējo algu apmērā. Šogad uz
ņēmuma budžetā šīm kompensācijām
esam ieplānojuši daudz līdzekļu, jo
pensijā dosies diezgan daudz cilvēku,
kas uzņēmumā strādājuši no “Laumas”
pirmsākumiem – pat no 1971. gada.
ku. Bet ne vienmēr mēs varam izpildīt
arodbiedrību prasības, kuras cenšas
tikt galā ar savu galveno uzdevumu –
panākt darbinieku algu palielinājumu
un atrisināt citus sociālos jautājumus.
Un tad man jāsaka, ka pilsēta nav
visspēcīga – ekonomiskā situācija ir
tāda, ka mēs nespējam īstenot visu,
ko vēlētos. Mēs pagaidām nevaram
medmāsām slimnīcā maksāt lielākas
algas. Lēmums nav atkarīgs no slim
nīcas galvenā ārsta, bet gan no valsts
mērķdotācijas. Bet to visu ar cilvēkiem
vajag pārrunāt. Viņiem ir nepiecieša
ma informācija, tāpēc nevairāmies no
sarunām, kur sēžamies pie viena galda
ar arodbiedrību pārstāvjiem un uzņē
mumu vadītājiem. Pat tad, ja situāciju
nav iespējams uzlabot, sarunu gaitā var
to izskaidrot un panākt sapratni. Pat
tad, ja nav rezultāta, uzvarētāji ir visi.
Savukārt neziņa un neapmierinātība ar

L. Jevsejenkova: – Reizi ceturksnī
darbinieki saņem piemaksas, kuras
ir atkarīgas no darba sasniegumiem.
Uzņēmums sniedz materiālu atbalstu
vecākiem, lai ģimenēm būtu vieglāk
segt izdevumus par bērnu vasaras
nometnēm. Pie mums tiek atbalstīts
veselīgs dzīvesveids. Ja darbinieks, pie
mēram, iet uz baseinu peldēt vai spor
to trenažieru zālē, darba devējs daļēji
sedz izdevumus par treniņiem. Šovasar
jau divpadsmito reizi notiks uzņēmu
ma sporta svētki. Parasti tajos piedalās
apmēram 200 darbinieku ar visām ģi
menēm – dzīvesbiedriem un bērniem.
– Lielākā daļa “Lauma Fabrics”
strādājošo ir sievietes.

E. Egliņš: – Šī ir mana pirmā pie
redze kolektīva vadībā, tāpēc nevarēšu
salīdzināt ar to, kā ir citur. Taču varu
teikt, ka sievietes bieži vien ir atbildīgā
kas un čaklākas par vīriešiem. Vīrieši
mēdz būt vieglprātīgāki – tādi ir mani
novērojumi tepat “Lauma Fabrics”.
– Paaudžu nomaiņa uzņēmumā –
vai tā jums ir aktuāla?

E. Egliņš: – Runājot par paaudžu
maiņu, mēs šobrīd esam lielu pārmai
ņu priekšā. Starp mūsu darbiniekiem
ir arī tādi, kas “Laumā” kā jauni puikas
un meitenes sāka strādāt pirms 40 ga
diem. Nu viņi sāk sasniegt pensijas ga
dus. Lielai daļai no viņiem “Lauma” ir
pirmā un vienīgā darbavieta. Mēs jau
zinām, kuri darbinieki pensijā dosies
šogad, kuri – nākamgad. Lai netiktu
zaudēta šo ļoti pieredzējušo darbinie
ku vērtīgā un unikālā pieredze, viņiem
līdzās sāk mācīties pavisam jaunie.
Mums ir ļoti svarīgi saglabāt paau
džu pēctecību. Galu galā mēs esam
vienīgais uzņēmums Baltijā, kas ražo
šādus tekstilmateriālus. Tuvākais no
līdzīgiem ražotājiem ir tikai Vācijā.
Nepieciešamos speciālistus mums
pašiem jācenšas pēc iespējas labāk sa
gatavot un apmācīt, un jārūpējas par
uzņēmuma kodolu. Tādus speciālistus,
kādus vajag mums, neviena izglītības
iestāde šeit, Latvijā, negatavo.
Lielāko “Lauma Fabrics” produk
cijas apjomu veido elastīgie adījumi,
mežģīnes un lentes. Mūsu uzņēmums
nodarbina tehnologus, adītājas, au
dējas, šķērētājas, mehāniķus, elektro
montierus, enerģētiķus... Esmu sācis
pārrunas ar Liepājas Valsts tehnikumu
par iespēju izveidot speciālu grupu,
kurā tiktu sagatavotas adītājas un au
dējas. Apmācības beigās mēs šiem jau
najiem speciālistiem piedāvātu darbu
mūsu uzņēmumā.
Mūsu problēma ir tā, ka darbinieku
vidējais vecums uzņēmumā ar katru

Uzņēmums sniedz arī
materiālu atbalstu
vecākiem, lai ģimenēm
būtu vieglāk segt
izdevumus par bērnu
vasaras nometnēm.
Ludmila JEVSEJENKOVA

sevi un situāciju rada neapmierinātību
uz visu pasauli.

– Bet ja atnāk cilvēks un sit dūri
galdā?

– Mūsu pilsētā nav tā, ka pirmais
un skaļākais bļāvējs tiks pie lielākiem
labumiem. Iespējams, ka mēs ar šādu
filozofiju esam “skopākā” pašvaldība
valstī. Svarīgi ir būt taisnīgiem, cik vien
tas ir iespējams. Lai gan taisnīgiem būt
ir salīdzinoši grūti. Atbalstīt lielas no
zares – izglītību, bērnudārzus – ir sa
režģīti, jo tur katra santīma pielikums
uzreiz prasa lielu naudas masu.
– Liepājā aprīlī reģistrētā bezdarba līmenis bija 12,7 %. Tas ir pat nedaudz zemāks nekā vidēji valstī.

– Liepājā bez darba ir apmēram
6000 cilvēku. Mūsu lielākās bezdarba
riska grupas ir jaunieši vecumā līdz
25 gadiem un pirmspensijas vecuma
cilvēki. Turklāt veidojas paradoksi –

“Laumā” darbinieku vidējais vecums ir
tuvu kritiskajai robežai, bet jaunus dar
biniekus atrast sarežģīti. Un tad mēs
kopīgi skatāmies uz Liepājas Valsts
tehnikumu. Gribot negribot jāveido
ciešas saites. Jo pilsētas uzņēmējiem ir
svarīgi, lai jaunieši apgūtu tās prasmes,
kas patiešām ir nepieciešamas. Mums
ir svarīgi, lai speciālisti tiktu sagatavo
ti tepat uz vietas. Jo mēs esam diezgan
noskatījušies, kā tie, kas aizbrauc mācī
ties uz Rīgu, atpakaļ vairs nerādās.
Rīgas priekšrocība ir tā, ka galvas
pilsētas pašvaldība var mierīgi nedo
māt, kā piesaistīt jaunus cilvēkus, jo tur
cilvēku nekad netrūks. Mums jādomā
radošāk un jārada savas stratēģijas.
Zināt, ko mēs izdarījām, kad
Liepājas teātrim vajadzēja jaunus aktie
rus? Nesūtījām uz Rīgu, jo pašvaldības
finansējums diez vai būtu pietiekams
arguments, lai gatavie aktieri atgrieztos

– Kā “Lauma Fabrics” panāca to,
ka pagājušajā gadā tika būtiski kāpināts apgrozījums un tajā pašā laikā
krietni ietaupīti energoresursi?

Foto – Arnis Rugājs

Foto – Arnis Rugājs

Ar arodbiedrības
atbalstu ir izdevies
sadarbību ar darbi
niekiem veiksmīgi
paplašināt, padarot
to daudzpusīgāku.

E. Egliņš: – Piesaucot skaitļus, pa
gājušajā gadā, salīdzinot ar 2010. gadu,
mēs produkciju saražojām par 12  %
vairāk, bet energoresursus patērējām
par 8  % mazāk. Lai to panāktu, mēs
soli pa solim veicām dažādus taupības
pasākumus. Pirmkārt, mēs neapsildām
vai nedzēsējam tās telpas, kuras ne
tiek izmantotas. Nekur lieki netērējam
enerģiju. Otrkārt, maksimāli efektīvi
plānojam darbu bez dīkstāvēm, lai
mašīnas būtu vienmērīgi noslogo
tas. Esam veikuši siltināšanas darbus,
lai pa durvīm un logiem neveidotos
caurvējš. Tā mēs esam novērsuši sil
tuma zudumus. Ja notiek iekraušanas
vai izkraušanas darbi, tad durvis tiek
atvērtas uz vajadzīgo brīdi, nevis ne
pārtraukti turētas vaļā. Mēs visi kopā
saprātīgi taupām. Turklāt tam visam
nebija nepieciešami kosmiski ieguldī
jumi. Pārsvarā visu atrisinājām orga
nizatoriski. Man ir gandarījums, ka arī
darbinieki ir atsaucīgi.
L. Jevsejenkova: – Darbinieki arī
tiek informēti par ekonomisko efektu,
ko sniedz dažādi taupības pasākumi.
E. Egliņš: – Mēs rīkojam arī kon
kursus par inovācijām, dodot iespēju
katram darbiniekam iesniegt savus
priekšlikumus. Vairāki no tiem jau ir
īstenoti. Tas ir lieliski, ka darbinieki
dzīvo uzņēmumam līdzi. Mūsu gala
produkta kvalitāte ir atkarīga no ļoti
daudziem procesiem. Ja kaut viens ga
rajā ražošanas procesā pielaidīs kādu
kļūdu, produkts vairs nebūs kvalitatīvs.
Un cietīs visi.
– Ar ko jūs lepojaties?

E. Egliņš: – Ar to, ka mūsu dar
binieki lepojas, ka strādā uzņēmumā
“Lauma Fabrics” l
dzimtajā pusē. Tāpēc mēs noslēdzām
līgumu ar Klaipēdas Universitāti, kur
mums tika izveidota speciāla grupa.
Tagad mums ir pašiem savi septiņi jau
nie aktieri, kas runā trijās valodās, brī
nišķīgi dzied. Pilsētai prieks, un teātrim
izpirktas izrādes. Tas nozīmē – jo tālāk
no Rīgas, jo vairāk gribas uz Liepāju.
Un esam pamanījuši, ka pēdējā laikā uz
Liepāju sāk pārcelties rīdzinieki. Rīgā ir
citi attālumi. Mums viss daudz tuvāk.
Ja Rīgā dzīvojoši vecāki negrib savām
atvasēm kļūt par taksistiem, kas dienā
vairākas stundas pavada pie stūres, lai
izvadātu bērnus uz skolu, sporta no
darbībām un visādiem pulciņiem, tad
viņiem ir jāpārceļas uz Liepāju.
Liepājā ir labi dzīvot un labi strādāt,
bet apprecēties Liepājā noteikti sanāks
lētāk nekā Rīgā l
Materiālus sagatavojusi Ilma RUGĀJA
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Vasaru mēdz saukt arī par atvaļinājumu laiku. Dienas siltas un
garas. Bērniem vasaras brīvdienas. Ja vēl kārtīgi pastrādāts,
tad būtu īstais laiks ņemt atvaļinājumu un mazliet atvilkt
elpu. Bet pie labākās gribas nesanāk tā, ka atvaļinājumā var
aizdoties, kad nu katram ienāk prātā. Jo absolūtais vairākums
ražotņu turpina darbu. Kad atvaļinājumā dodas pavisam mazu
veikaliņu personāls, īpašnieks šo tirdzniecības vietu uz šo laiku
var arī slēgt. Savukārt lielveikalu ikdienas ritmā darbinieku
atvaļinājumu radītās svārstības gandrīz nav samanāmas – šīs
tirgotavas cauru gadu strādā ar pilnu jaudu. Bet lauksaimnieki
vasarā rosās pat čaklāk nekā ziemā…
Ilma RUGĀJA

J

urists un LBAS konsultants
darba tiesisko attiecību jautā
jumos Kaspars RĀCENĀJS
vasaru droši var saukt par at
vaļinājumu laiku, jo tieši gada siltāka
jos mēnešos viņam biežāk nekā citos
gadalaikos nākas atbildēt uz jautāju
miem par atvaļinājumiem. Līdz ar to
mums ir iemesls un īstais laiks plašā
kai konsultācijai par šo tēmu.

– Kāda ir ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma piešķiršanas kārtība?

– Likums paredz, ka ikgadējo ap
maksāto atvaļinājumu piešķir katru
gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbi
nieka un darba devēja vienošanos vai
atvaļinājuma grafiku, ko darba devējs
sastāda pēc konsultēšanās ar darba ņē
mēju pārstāvjiem. Atvaļinājumu grafi
ku parasti veido lielos uzņēmumos.
– Ne vienmēr cilvēks ir apmierināts ar laiku, kad viņam jādodas atvaļinājumā. Reizēm pat kolēģi saķildojas, ja vienam šķiet, ka otram būs
iespēja atvaļinājumā doties “labākā
laikā”.

– Prātīgākais veids, kā izvairīties
no lieka stresa ar atvaļinājumu plā
nošanu, ir veikt to jau gada sākumā.
Tad arī atliek vairāk laika mēģināt sav
starpēji vienoties un tikt galā ar dom
starpībām, ja kāds nav apmierināts un
iebilst pret viņam piedāvāto atvaļinā

Der atcerēties
Ja darba devējam nav iespējas darbiniekam piešķirt atvaļinājumu vasarā,
tad viņam nav pienākuma to darīt.
l

Ikgadējais atvaļinājums nedrīkst būt
īsāks par četrām kalendāra nedēļām,
neieskaitot svētku dienas. Ja darbinieks rakstveidā piekrīt pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu, tad atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst
būt īsāka par divām nepārtrauktām
kalendāra nedēļām, bet pārcelto atvaļinājuma daļu pievieno nākamā gada
atvaļinājumam.
l

Ja cilvēks gadiem neiet atvaļinājumā, tad, iestājoties noilgumam, viņš
var zaudēt tiesības uz atvaļinājumu.
Darba likums nosaka divu gadu noilguma termiņu.
l

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
atlīdzināšana naudā nav pieļaujama,
izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks atvaļinājumu nav izmantojis.
l

juma laiku. Lai nerastos liekas diskusi
jas un minējumi par to, ka priekšnieka
vairāk ieredzētie darbinieki vienmēr
tiek atvaļinājumā vasarā, bet pārējiem
nākas samierināties ar mazāk tīkamu
atpūtas laiku, ar atvaļinājumu grafiku
un tā grozījumiem ir jāiepazīstina visi
darbinieki. Un šim grafikam ir jābūt
pieejamam ikvienam darbiniekam.
Darba devējam ir pienākums, piešķi
rot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu,
pēc iespējas ņemt vērā darbinieka vēl
mes – arī to paredz Darba likums.
– Vai tādā gadījumā darbinieks
gandrīz droši var rēķināties, ka viņam atvaļinājums tiks piešķirts vasarā, ja vien viņš to vēlēsies?

– Pievērsīšu uzmanību vārdiem
“pēc iespējas”. Tas nozīmē, ka dar
ba devējs primāri rēķināsies ar to, lai
nodrošinātu uzņēmuma normālu
gaitu. Šajā gadījumā darba devējam
darbinieka vēlmes par konkrētu atva
ļinājuma laiku nebūs saistošas. Starp
citu, daudzi darbinieki uzskata, ka,
ja reiz atvaļinājums, tad tas noteikti
pienākas vasarā. Bet, ja darba devē
jam nav iespējas darbiniekam piešķirt
atvaļinājumu vasarā, tad viņam nav
pienākuma to darīt. Var būt konkrēti
apstākļi un situācijas vai uzņēmuma
darba specifika, kuras dēļ darba devējs
atvaļinājumu vasarā piešķirt nevar.

– Vai kādam no darbiniekiem
var būt priekšroka uz atvaļinājumu
vasarā?

– Ja uz atvaļinājumu vasarā pre
tendē vairāki darbinieki, bet darba
devējs konkrētajā laikā nevar piešķirt
atvaļinājumu visiem, kas to vēlas, tad
priekšroka tiek dota darbiniekiem,
kuri ir jaunāki par 18 gadiem, kuriem
ir bērns līdz triju gadu vecumam vai
bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.
Šiem darbiniekiem ikgadējais apmak
sātais atvaļinājums piešķirams vasarā
vai pēc viņu vēlēšanās jebkurā citā
laikā.
– Kad darbiniekam rodas tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?

– No tā brīža, kad pie darba devēja
nostrādāts vismaz pusgads, darbinieks
var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļi
nājuma piešķiršanu par pirmo darba
gadu – viņam ir tiesības uz atvaļināju
ma izmantošanu pilnā apmērā.
– Cik garam jābūt atvaļinājumam?

Ikgadējais atvaļinājums nedrīkst
būt īsāks par četrām kalendāra nedē
ļām jeb 28 dienām, neieskaitot svētku
dienas. Savukārt darbiniekiem, kuri ir
jaunāki par 18 gadiem, ir tiesības uz
vienu mēnesi ilgu atvaļinājumu.

Foto – Anatoliy Samara/Shutterstock.com | Yuri Arcurs/Fotolia.com

Darbs nav zaķis, neaizmuks.
Bet atvaļinājums?

No tā brīža, kad
nostrādāts vismaz
pusgads, darbinieks
var prasīt ikgadējā
apmaksātā
atvaļinājuma
piešķiršanu
– Kā jārīkojas darbiniekam,
kuram darba devējs nav piešķīris
atvaļinājumu vairākus gadus pēc
kārtas?

– Nepiešķirot darbiniekam ik
gadējo atvaļinājumu, darba devējs
nepilda savus pienākumus. Taču dar
ba devējam var pārmest tikai tad, ja
darbinieks ir rakstiski prasījis piešķirt
atvaļinājumu, bet darba devējs šo pra
sību ir ignorējis. Ja situācija ir tāda, tad
gribu pamudināt darba ņēmējus gari
nevilcināties un tomēr izmantot savas
tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļi
nājumu. Gan tāpēc, ka to paredz darba
likumdošana, gan tāpēc, ka cilvēkam
ir jāatpūšas. Bieži runājam par darba
efektivitāti. Bet, lai efektīvi strādātu,
arī atpūsties vajadzētu efektīvi un pēc
labi pavadīta atvaļinājuma darbā at
griezties ar jauniem spēkiem.
– Ko var uzskatīt par efektīvu atvaļinājumu?

– Darbspēju atjaunošanai visefek
tīvākais ir nepārtraukts četru nedēļu
atvaļinājums. Darba likumā tas no
teikts kā minimālais ikgadējā atvaļinā
juma periods, neskaitot svētku dienas.

– Vai darba devējs var piedāvāt
darbiniekam neizmantot atvaļinājumu šogad, bet nākamajā gadā doties divtik garā atvaļinājumā?

– Tāda rīcība gan nebūs korekta.
Bet ir iespējams likumīgs kompro
miss, kuru darba devējs var piedāvāt
tajos gadījumos, kad darbinieku pa
laišana ikgadējā atvaļinājumā pilnā
apmērā var radīt uzņēmuma ierastajai
darba gaitai nelabvēlīgu situāciju. Ja
raugāmies uz šo situāciju no darbinie
ka puses, tad arī viņš nav ieinteresēts
kaitēt uzņēmumam, ja ir iespējams
pieņemams alternatīvs risinājums un
darbinieks rakstveidā piekrīt pārcelt
atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu.
Šādā gadījumā atvaļinājuma daļa kār
tējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām
nepārtrauktām kalendāra nedēļām,

bet pārcelto atvaļinājuma daļu pēc
iespējas pievieno nākamā gada atvaļi
nājumam. Darba likumā paredzēts, ka
atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz
vienu gadu.
– Ar ko riskē darbinieks, kas gadiem ilgi neiet vai netiek atvaļinājumā un pats pret to neiebilst?

– Ja cilvēks gadu gadiem neiet atva
ļinājumā, tad, iestājoties noilgumam,
viņš tiešām var zaudēt tiesības uz at
vaļinājumu. Darba likuma 31. pantā
teikts, ka “visi prasījumi, kas izriet no
darba tiesiskajām attiecībām, noilgst
divu gadu laikā, ja likumā nav noteikts
īsāks noilguma termiņš”. Viedokļi par
atvaļinājuma noilgumu mēdz būt at
šķirīgi. Es kā jurists un konsultants
darba tiesību jautājumos uzskatu, ka
gadījumos, kad darbinieks ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu nav izmatojis
objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, sli
mošanas dēļ vai tāpēc, ka darba devējs
vienkārši nav akceptējis darbinieka ie
sniegumu par atvaļinājuma piešķirša
nu, tad tiesībām uz atvaļinājumu ne
varētu būt noilguma un tās nevarētu
tikt dzēstas. Ja darbiniekam ir radušās
kādas domstarpības par atvaļinājuma
piešķiršanu, tad vispirms ar rakstveida
iesniegumu jāvēršas pie darba devēja.
Ja darba devējs respektē darbinieka
vēlmes, tad cilvēks izmanto savas tie
sības doties atvaļinājumā. Ja darba de
vējs atsakās piešķirt atvaļinājumu, tad
darbinieks var vērsties Valsts darba in
spekcijā, lai tā uzliktu par pienākumu
darba devējam piešķirt darbiniekam
atvaļinājumu.
– Vai ir kādi īpaši gadījumi, kad
darba devējam atvaļinājums darbiniekam jāpiešķir tad, kad viņš to
pieprasa?

– Topošajām un jaunajām māmi
ņām ir tiesības ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu pieprasīt pirms grūtnie
cības un dzemdību atvaļinājuma vai
tieši pēc tā. Likumā noteikts, ka darba
devējam šāda prasība ir jārespektē.
– Kas notiek tad, ja darbinieks
saslimst pirms atvaļinājuma vai atvaļinājuma laikā?

– Tādā gadījumā atvaļinājumu
pārceļ vai pagarina par tik dienām, cik
darbinieks slimojis. Par atvaļinājuma
pārcelšanu vai pagarināšanu darba
devējs un darbinieks savstarpēji vie
nojas.
– Kad darba devējam ir jāizmaksā atvaļinājuma nauda?

– Pirms darbinieka došanās atva
ļinājumā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

– Pieaugušam cilvēkam gan vaja
dzētu prast plānot savu budžetu un
tikt galā ar savām finansēm citām me
todēm…
– Kā darba devējam rīkoties, kad
darbinieks pats ir ar mieru neiet ikgadējā atvaļinājumā, sakot, ka ir gatavs strādāt bez atpūtas, bet vēlētos
saņemt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.

– Darba likumā ir skaidri nofor
mulēts, ka ikgadējā apmaksātā at
vaļinājuma atlīdzināšana naudā nav
pieļaujama, izņemot gadījumus, kad
darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas
un darbinieks ikgadējo apmaksāto at
vaļinājumu nav izmantojis.

– Vai tas nozīmē, ka situācijā,
kad darbinieks, kas pie konkrētā
darba devēja ir nostrādājis piecus
gadus, bet ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ne reizi nav izmantojis
un nu vēlas pārtraukt darba attiecības, var saņemt kompensāciju par
visiem pieciem neizmantotajiem
ikgadējiem atvaļinājumiem?

– Situācija nav viennozīmīga. Ja
darba devējam radīsies iebildumi
pret šādas kompensācijas izmaksu,
bet darbinieks uzstās uz to, tad viņam
būs jāķeras pie tiesu darbiem. Tiesa
noteikti pievērsīs uzmanību tam, vai
darbinieks šo piecu gadu laikā pats ir
pieprasījis, lai viņam tiktu piešķirts
atvaļinājums. Ja tādi fakti netiks kon
statēti, tad darbiniekam diez vai būs
iespēja panākt, lai darba devējs mak
sā atvaļinājuma kompensāciju par
visiem nostrādātajiem gadiem. Tāpēc
mans ieteikums darbiniekiem ir iz
mantot savas tiesības uz ikgadējo ap
maksāto atvaļinājumu un katru gadu
tajā arī doties.
– Kas notiek, ja darba attiecības
tiek pārtrauktas agrāk nekā pēc
pusgada?

– Tiesības uz atvaļinājuma kom
pensāciju darbiniekam rodas no pir
mās darba dienas. Ja darba attiecības
tiek izbeigtas, piemēram, pārbaudes
laikā vai tad, kad no darba attiecību
sākuma vēl nav pagājuši seši mēneši,
pat tad, ja nostrādāta tikai viena diena,
darbiniekam pienākas kompensācija
par neizmantoto atvaļinājumu l
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– Bet ir dzirdēts, ka darba devējs
atvaļinājuma naudu izmaksā tikai
pēc darbinieku atgriešanās darbā.
Un cilvēki pat priecājas, ka līdz ar
to viņiem pēc atvaļinājuma ir nauda,
kuru, agrāk saņemtu, jau būtu iztērējuši.

