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Darba attiecības un darba drošība

“Gaiļezera” pulss –
ritmisks

Ilma RUGĀJA

Uz

mūsu sarunu arodorganizācijas vadītāja uzaicinājusi
arī savu vietnieci, slimnīcas
Diktofonu centra vadītāju
Anitu SVECI. Sarunas gaitā pieķeru sevi pie
domas, ka Velta un Anita ir fantastiski saderīgs
tandēms, kas viena otru saprot no pusvārda, atbalsta un papildina. Un nospriežu – ja organizācijai ir tādi līderi, tad gandrīz vai nav jābrīnās, ka
šī arodorganizācija, kas jau 2008. gadā izpelnījās
LBAS balvu “Labākā arodbiedrība”, 2011. gadā
to saņēma atkārtoti. Un to, ka arodbiedrībai te
ir iespējas strādāt, ka slimnīcas vadība prot sadzirdēt un respektēt savus darbiniekus, apliecina
arī tas, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka šā
gada sākumā saņēma LBAS sadarbības partnera
balvu. Tā tika piešķirta, atzinīgi novērtējot slimnīcā izveidoto vienoto darba samaksas sistēmu,
kā arī to, ka slimnīcas vadība atbalsta darbinieku
piedalīšanos kursos, semināros un dažāda mēroga zinātniskajos kongresos, kā arī arodbiedrības
organizētajās apmācībās. Slimnīcas vadība veicina dažādu profesionāli motivējošu pasākumu
organizēšanu, piemēram, “Labākais savā arodā”, “Sirdsmāsiņa” un vēl citus, kuru galvenais
vadmotīvs ir profesionāla un iejūtīga attieksme
pret pacientiem, kolēģiem, savu darbu un darba
vidi. Vēl kāda it kā sīka, bet tomēr svarīga nianse darba devēja attieksmē pret darbiniekiem – ja
slimnīcas darbinieki, kas ir dzīvesbiedri, vēlas ikgadējo atvaļinājumu izmantot vienlaikus, tad, ja
vien ir iespēja, tas tiek nodrošināts.

“Gaiļezera” arodorganizācija ir viena no
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) dalīborganizācijām. LVSADA vadītājs Valdis KERIS uzsver, ka
2012. gads Veltai, viņas vadītajai arodorganizācijai
un visam slimnīcas kolektīvam ir bijis īpašs, jo
beidzot ir parakstīts koplīgums. Tas noticis pēc
būtiskām organizatoriskām pārmaiņām, par kurām darbinieki nebūt nav bijuši sajūsmā. Arī Velta
mūsu sarunas laikā “Gaiļezeru” ne vienu vien reizi
nosauc par slimnīcu un uzreiz
arī palabo sevis teikto:
– Tagad “Gaiļezers”
ir stacionārs – tikai daļa
no Austrumu slimnīcas.
Reorganizācija noslēgusies,
bet man pie jaunā nosaukuma vēl grūti pierast. Vismaz
arodorganizācijas nosaukumā esam saglabājuši to, kas
mēs bijām – vismaz tikmēr,
kamēr es šeit būšu, mēs būsim “Klīniskās slimnīcas
“Gaiļezers” arodorganizācija”.
– “Gaiļezerā” strādā
apmēram 1300 darbinieku, no kuriem vairāk nekā
puse ir arodbiedrības biedri.
Piederība arodbiedrībai ir
katra brīva izvēle. Bet gribu
uzsvērt, ka koplīgums darbojas ne tikai arodbiedrības biedru, bet gan visu slimnīcā strādājošo darbinieku interesēs. Koplīguma tapšanas
gaitā viens otrs arodbiedrības biedrs gan ieteicās,
ka, ja jau reiz arodbiedrība uzņēmusies visas
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Lai taptu kolektīva kopbilde, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra
“Gaiļezers” arodorganizācijas vadītāja Velta BĒRTULE ātri izskrien Laboratoriskās
medicīnas centra gaiteņu loku un apziņo kolēģes. Pāris minūtēs centra nelielā ēdamzāle
ir pilna ar smaidīgām laborantēm. Daži zibspuldzes zibšņi, kuriem seko dažas atvieglotas
nopūtas, ka bildēšanās galā, un Veltas kolēģes atkal atgriežas savās darba vietās.

pūles un arī atbildību par koplīguma izveidi un
tā noslēgšanu, tad tam vajadzētu attiekties tikai
uz arodbiedrības biedriem, taču citi kolēģi, arī
“Gaiļezerā” strādājošie Latvijas Māsu arodbiedrības pārstāvji atzina, ka, ja jau reiz mēs esam
organizācija, kas iestājas par sociālo taisnīgumu,
tad nevajadzētu stiept segu katram uz savu pusi.
Mēs domājam un rīkojamies tā, lai labi justos ikviens šeit strādājošais. Piemēram, ja koplīgumā
paredzēts, ka par kādu darbu pienākas noteikta
piemaksa, tad tā pienākas
neatkarīgi no tā, esi vai neesi arodbiedrības biedrs, –
skaidro Anita Svece.

Mēs domājam un
rīkojamies tā, lai
labi justos ikviens
šeit strādājošais. Ja
koplīgumā paredzēts,
ka pienākas noteikta
piemaksa, tad tā
pienākas neatkarīgi
no tā, esi vai neesi
arodbiedrības biedrs.

8. lpp.

– Par ko visbiežāk ar
jums nāk runāties kolēģi?

– Par “šķērēm” – lielo
darba apjomu un mazajām
algām. Galu galā arodbiedrību misija visos laikos bijusi savu biedru ekonomisko
interešu aizstāvība. Mēs darām mazliet vairāk – cik nu
spējam, aizstāvam visu savu
darbinieku intereses. Mūsu
koplīgumā iekļauta virkne
vienošanos par darba aizsardzību, par atpūtas laikiem.
Runājot par darba samaksu,
neatliekamās palīdzības personālam “Gaiļezerā”, “Biķerniekos”, Apdegumu
centrā, Reanimācijas nodaļā un Oftalmoloģijas
klīnikas dežūrpersonālam paredzēta 75 % piemaksa par nakts darbu.
Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä

tarp 34 Eiropas valstīm, kuru veselības aprūpes kvalitāte tiek vērtēta,
izmantojot Eiropas veselības aprūpes patērētāju indeksu (EHCI – Euro
Health Consumer Index), Latvija šogad ierindota 31. vietā. Diez vai kādu nomierinās piebilde,
ka Latvijas atrašanās šī saraksta lejasdaļā nav
kritiens, bet gan “stabila tradīcija”. Mūs var “apskaust” tikai Rumānija, Bulgārija un Serbija, kuras saņēmušas vēl zemāku vērtējumu.
Nosakot EHCI indeksu, tiek ņemti vērā pieci
parametri: pacientu tiesības un informācija, e-veselība, gaidīšanas laiks līdz ārstēšanai, ārstēšanas
rezultāti, kā arī pakalpojumu un zāļu pieejamība.
Indeksā maksimāli iespējams iegūt 1000 punktu.
Saraksta pirmajā pozīcijā 2012. gadā ierindojusies Nīderlande ar 872 punktiem. Pirmajā pieciniekā iekļuvusi arī Dānija, Islande, Luksemburga
un Beļģija. Latvija ieguvusi 491 punktu. Arī salīdzinājums ar pārējām Baltijas valstīm Latvijai
nav glaimojošs – Igaunija tikusi pie 653 punktiem un 18. vietas, bet Lietuva – pie 585 punktiem un 26. vietas.
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs
Valdis KERIS uzsver, ka par valsts patieso izaug
smi var spriest pēc tā, cik veselas un dzīvotspējīgas
sabiedrības vārdā tiek kalti nākotnes plāni:
– Man rodas sajūta, ka Latvijas veiksmes
stāsta grāmatiņā nodaļa par veselības aprūpi
var palikt neuzrakstīta. Budžeta un veselības
aprūpes attiecības Latvijā šobrīd ir nedraudzīgas. Sagatavojot nākamā gada un vidēja termiņa budžetu nākamajiem trim gadiem, valdība
ir pilnībā ignorējusi gan pati savu rīcības plānu,
gan sociālo partneru viedokli, gan labu starptautisko praksi un starptautisko organizāciju, ANO,
Eiropas Komisijas ieteikumus.
– Kā jūs pavisam īsi raksturotu Latvijā notiekošo?

– Tā ir valsts izmērdēšana. Lai veselības aprūpes nozare varētu pildīt savus uzdevumus,
proti, nodrošināt labāku iedzīvotāju veselību un
lielākas viņu izredzes izdzīvot, ir jābūt vairākiem
priekšnosacījumiem. Viens no tiem – cilvēkiem
ir jāsaņem viņiem vajadzīgie veselības aprūpes
pakalpojumi iespējami īsā laikā un kvalitatīvā
veidā. Lai to nodrošinātu, ir jābūt vienlīdzīgai
pieejai veselības aprūpei.
– Kas tam nepieciešams?

– Trīs lietas – nepieciešamā infrastruktūra,
nepieciešamais darbinieku skaits un nepieciešamais valsts finansējums, kas uztur infrastruktūru
un darbiniekus.
– Kā mums trūkst?

– Tā saukto strukturālo reformu gaitā ir dramatiski samazināts gan infrastruktūras apjoms,
gan darbinieku skaits.
Turpinājumu lasiet 3. lpp. ä
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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

5. decembrī biznesa augstskolā
“Turība” risināsies LBAS rīkotā ikgadējā konkursa “Profs” fināls,
kurā piedalīsies labākās profesionāli
tehnisko izglītības iestāžu audzēkņu
komandas no Vidzemes, Kurzemes,
Zemgales, Latgales un Rīgas reģiona. Šo konkursu LBAS rīko sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministriju,
Labklājības ministriju un Valsts darba
inspekciju. (http://profs2012.lbas.lv)
l l l

No 7. līdz 8. decembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā LBAS piedalīsies izstādē “Darbs EXPO”. LBAS
stendā būs pieejami dažādi informatīvie materiāli, kā arī varēs saņemt ekspertu konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba drošību.
l l l

Decembrī nāks klajā personāla vadības ekspertes Lauras Kalniņas
veidotie metodiskie materiāli “Dar
ba attiecību modernizēšana” un
Augstākās tiesas Senāta Judikatūras
nodaļas
konsultantes,
juristes
Zinaīdas Indrūnas veidotie metodiskie materiāli “Tiesu prakses apkopo
jums darba tiesībās”.
l l l

Katru mēnesi LBAS eksperti pieda
lās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Krustpunktā”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par
darba tiesiskajām attiecībām.
l l l

LBAS turpina pilnveidot elektronisko
datu bāzi par darba koplīgumiem
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.
Papildu informācija: projekta vadītāja
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv

motivācija, kas liek celties un aut kājas, ir darba samaksa. Aizbrauc ļoti
labas medmāsas. Skumji, ka ārzemēs
viņas vairs nestrādā slimnīcā. Pārsvarā
darbs viņām atrodas veco ļaužu aprūpē pansionātos. Visvieglāk lēmumus
pieņem gados jauni cilvēki, jaunas
ģimenes. Ja bērni vēl neiet skolā, ir
vieglāk izšķirties par aizbraukšanu.
Tie, kas aizbrauc, nesaka, ka to dara
uz visiem laikiem. Saka – nedaudz pastrādāšu. Bet tas laiks parasti ievelkas.
Nedomāju, ka aizbraucējus vajadzētu
nosodīt. Par ko tad? Par to, ka viņi
vēlas dzīvot cilvēcīgi, grib iet uz teātri,
labi apģērbties un brīvajā laikā nodarboties ar saviem vaļaspriekiem? Starp
citu, nav vienalga, kā cilvēks pavada
savu brīvo laiku, vai viņam ir iespējas
un līdzekļi darīt to, kas patiešām patīk.
Tas emocionāli uzpilda. Ja cilvēks jūtas
iztukšots, ko viņš var dot citiem?

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Tas ir vairāk, nekā nosaka Darba
likums, kas paredz 50 % piemaksu
par nakts darbu. Agrāk noteiktās piemaksas par darba stāžu turpmāk tiks
iekļautas darba algā. Tas labvēlīgi ietekmēs atvaļinājuma naudas. Jāatzīst,
ka mūsu sadarbība ar darba devēju –
ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju
Viesturu Boku –, ir patiešām laba. Ja ir
kas nopietns apspriežams, tiek atrasts
pirmais tuvākais laiks, kad varam to
izrunāt, – piebilst Velta Bērtule.
– Laika gaitā slimnīcas darba ritms
ir ļoti mainījies. Padomju laikos bija
ierasts, ka pacienti slimnīcā nereti
uzturas mēnesi un pat ilgāku laiku.
Tagad aprite ir nesalīdzināmi intensīvāka. Izmeklēšanas metodes kļuvušas
daudzveidīgākas. Laboratorija dienā
veic aptuveni 1400 analīžu, bet gadā –
vairāk nekā pusmiljonu. Slimnīcas
personāla noslogojums pēdējos gados
krietni pieaudzis. Nenoliegsim, ka piesātinātāka darba diena nes līdzi virkni
problēmu. Tāpēc arī liela daļa darbinieku ir arodbiedrībā, vēloties just un
saņemt atbalstu.
– Ja kādam darbā gadījies kreņķis,
piezvana vai atnāk, izstāsta, kas uz
sirds. Un par lielākām algām arī runājas – kā visur, ne tikai Latvijā. Ir gadījumi, kad nākas lemt par pabalstu izmaksu. Visus, kas vien to vēlas, varam
apdrošināt pret nelaimes gadījumiem.
Arodbiedrība sniedz materiālu atbalstu, kad darbinieka ģimenē piedzimst
bērniņš. Kad bērns sāk iet 1. klasē,
arodbiedrība izmaksā tā saukto ābeč
nieka naudiņu. Finansiāli atbalstām
vecākus tad, kad bērns absolvē pamatskolu vai vidusskolu, – uzsver abas
“Gaiļezera” arodbiedrības līderes.
–Kādas kaites visvairāk ķeras
klāt mediķiem?

– Visbiežāk tās ir muguras kaites,
jo īpaši ķirurgiem, kam operējot nākas strādāt piespiedu pozā. Arī laboranta darba poza, sēžot un noliecoties
pie mikroskopa, manai mugurai nav
nākusi par labu. Tās parasti ir trīs
četras stundas no vietas un katru darba dienu kopā vismaz sešas stundas.
Sanitāriem un slimnieku kopējiem
lielu slodzi mugurai rada gulošo
slimnieku celšana un pārvietošana.
Saskarē ar dezinfekcijas līdzekļiem
mēdz gadīties alerģiskas reakcijas, –
skaidro Velta.
– Ārsti un psihologi ir norūpējušies par to, ka mūsdienu cilvēki pārāk daudz strādā. Tik daudz, ka vairs
neprot atpūsties. Bet, ja cilvēks
strādā bez atpūtas, tas var nelabvēlīgi ietekmēt viņa veselību. Starp
citu, vai mediķi paši prot atpūsties?

– Mēs esam dažādi. Viens atvaļinājumu gaida ar prieku, cits par labāko atpūtu sauc darbu. Ziedojoties
darbam, daudzi cilvēki ir iemācījušies
atstumt ikdienas problēmas. Daudzos
gadījumos darbs kļūst par mūsu identitāti, mēs pat kā personības bieži pozicionējam sevi tieši caur darbu profesijā. Protams, divkārt laimīgs tas, kas
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Aktualitātes

Patīkamas atmiņas. Veltai BĒRTULEI ir saglabājies bagātīgs pašas veidotu
foto sienasavīžu arhīvs, kas atspoguļo dažādus notikumus kolektīvā.
prot gan kārtīgi strādāt, gan ar prieku
atpūsties. Ņemot vērā, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu Darba likums
tik un tā neļauj ne “iemainīt” pret naudu, ne arī bezgalīgi krāt, tad ar varu
atvaļinājumam neviens no darbiniekiem nepretojas. Vispār jau saprātīga
atpūta ir visnotaļ cienījama nodarbe,
jo tā uzlādē jaunam darba cēlienam.
Viens par labu atpūtu sauc ceļojumu, cits ar prieku raujas sava dārziņa
zemeņu un puķu dobēs. Būtībā jau
darbs arī iemāca atpūsties – darīt kaut
ko citu.
– Darba koplīgumā ir arī īpaša
sadaļa par darba drošību.

– Drošiem darba apstākļiem mēs
pievēršam ļoti lielu uzmanību. Runa
ir gan par sabalansētu darba laiku, gan
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – medicīniskajiem cimdiem, aizsargbrillēm, aizsargtērpiem… Darbā
tiek izmantoti arī mūsdienīgi un īpaši
droši laboratorijas trauki, ieskaitot
vakutainerus – speciālas vakuuma
kapsulas asins paraugu noņemšanai.
Kopīgiem spēkiem mēs savā slimnīcā esam radījuši drošu vidi ne tikai
darbiniekiem, bet arī pacientiem. Un
neatsverama vērtība ikdienā ir kolēģu labs noskaņojums, smaids un
uzmundrinājums. Mums taču gribas
atrasties arī emocionāli drošā darba
vidē! Protams, neviens no mums nedzīvo sterilā pozitīvismā, un ne katrs
spēj darbā abstrahēties no ikdienas
problēmām. Tās no rīta, atnākot uz
darbu, nevar iestumt mēteļa piedurknē un līdz vakaram atstāt garderobē.
Cilvēki vien esam, – nosaka Anita.
“Gaiļezers” ir Anitas pirmā un pagaidām vienīgā darbavieta, kurā nostrādāti jau 29 gadi. Pabeigusi Rīgas
5. medicīnas skolu, Anita sāka strādāt “Gaiļezerā” par operāciju māsu.
Atgriežoties pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, Anitai piedāvāja uz laiku
pastrādāt Diktofonu centrā, kur tobrīd
trūka darbinieku. Jaunajai māmiņai
iespēja brīvāk plānot darba laiku bija
iemesls, kas pamudināja teikt “jā!”.
Mēdz teikt, ka nav nekā pastāvīgāka
par “pagaidām”. Tā var teikt arī Anita,

jo viņa vēl joprojām strādā Diktofonu
centrā, tomēr Anitas CV sadaļā
“Izglītība” parādījušies vairāki jauni
ieraksti – pa šiem gadiem viņa studējot ieguvusi psiholoģijas bakalaura
grādu un personāla vadības maģistra
grādu.
Savukārt Veltas Bērtules kopējais
darba stāžs jau ir pāri 40 gadiem, no
kuriem 35 gadi nostrādāti “Gaiļezerā”,
gandrīz visus šos gadus veicot arī
arodbiedrības līdera pienākumus.

– Vai jūs mēdzat skatīties seriālus par mediķiem?

– Var teikt, ka tā ir pavisam cita
dzīve. “Ugunsgrēkam” noderīgus sižetus pie mums diez vai izdosies atrast. Pa telefonu par pacientiem un
viņu dia
gnozēm nestāstām. Jebkurš
pacients mūsu slimnīcā ir cilvēks, par
kura privātās dzīves neaizskaramību
atbildību uzņemas ne tikai mediķi, bet
viss personāls. Ja pacients pats ir gatavs par savām kaitēm stāstīt žurnālistiem, uz priekšu! Bet, ja žurnālisti par
kādu pacientu jautātu slimnīcas darbiniekam, tad nesaņemtu nekādu atbildi. Kas skatās TV seriālus, tam varbūt
var veidoties priekšstats, ka dakteri un
māsiņas to vien dara, kā pa telefonu izpauž sensitīvu informāciju un visādus
brīnumus. Mēs nedzīvojam seriālā.
Mēs sargājam informāciju par saviem

– Latvijas veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arodbiedrība
neatlaidīgi prasa, lai tiktu palielināts budžeta finansējums nozarei.
Kam, jūsuprāt, nauda būtu jānovirza
primāri?

– Arodbiedrību galvenais uzdevums ir darba ņēmēju ekonomisko
interešu aizstāvība. Līdz ar to mūsu

“Ugunsgrēkam”
noderīgus sižetus pie
mums diez vai izdosies
atrast. Pa telefonu par
pacientiem un viņu
diagnozēm nestāstām.
Anita SVECE
pirmā atbilde vienmēr būs – darbinieku algām. Ja raugāmies no pacientu
interešu viedokļa, finansējums primāri būtu nepieciešams, lai samazinātu
pacientu līdzmaksājumus par atrašanos slimnīcā, par ambulatorajiem
izmeklējumiem… Rindas uz datortomogrāfa izmeklējumiem izstiepušās
apmēram triju mēnešu garumā. Ja izmeklēšana nepieciešama nekavējoties,
tad tikai par pilnu samaksu…
– Latvijas ārsti un māsas turpina
aizbraukt strādāt uz ārzemēm. Vai
arī no “Gaiļezera” brauc prom?

– Laiku pa laikam kāds sakravā
mantiņas. Visbiežāk galamērķis ir
Vācija, Norvēģija, Anglija. Galvenā

pacientiem. Jau amata aprakstā, kas ir
neatņemama darba līguma sastāvdaļa, ir paredzēts, ka darbiniekam nav
tiesību nepiederošām personām, to
skaitā žurnālistiem, izpaust informāciju, kas mūsu rīcībā nonākusi saistībā
ar profesionālo pienākumu pildīšanu.
Pacienta tuviniekiem informāciju var
sniegt tikai ārstējošais ārsts, neviens
cits – ne māsiņa, ne sanitāre. Par pacienta informācijas nesankcionētu
izpaušanu mūsu darbiniekus var arī
atlaist no darba. Slimība nav sensācija.
Jebkurš cilvēks, kas nonācis mediķu
aprūpē, ir pacients, neraugoties ne uz
ieņemamo amatu, ne uz popularitātes
reitingiem l

Kā tapa Austrumu slimnīcas koplīgums
– Visu ārstniecības iestāžu apvienošana
aizvadītajos gados radīja jaunus izaicinājumus ikvienam, kas šajā procesā bija iesaistīts, protams, arī šo iestāžu arodorganizācijām, tāpat arī mums kā nozares arodbiedrībai, – skaidro Valdis Keris.
– Ja pirms tam katrs bija par sevi –
Onkoloģijas centrs, “Gaiļezera” slimnīca,
Biķernieku slimnīca, Linezera slimnīca,
Infektoloģijas centrs, Sauriešu Tuberkulozes
slimnīca – tad tagad ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, bet tās ārstniecības iestādes, kuras bija slimnīcas, tagad
tiek sauktas par stacionāriem.
Visās tagad apvienotajās ārstniecības
iestādēs darbojās patstāvīgas arodorganizācijas. Apvienošanas procesā vajadzēja

atrast formulu, kā nodrošināt šo organizāciju sadarbību. LVSADA statūti paredz, ka var
izveidot apvienoto arodorganizāciju, kurā
brīvprātīgi apvienojas vairākas arodorganizācijas. Uzsvēršu – šim procesam jābūt
brīvprātīgam. Lai saprastu, kā pareizāk
rīkoties un lielo pārmaiņu laikos cilvēkus
vēl vairāk netracinātu, mēs sākumā nogaidījām, runājām ar darbiniekiem, centāmies
noskaidrot viņu vēlmes. Pamazām kļuva
skaidrs, ka pilnīga arodorganizāciju apvienošana nevienam īsti nebūtu pa prātam.
Katrs kolektīvs vēlējās saglabāt zināmu patstāvību. Un tam bija arī savs pamatojums,
jo katrā no apvienotajām slimnīcām ir sava
darba specifika. Cilvēki pie tās ir pieraduši,
un viņi pie tā turas. Arī ģeogrāfiski tagad

apvienotie stacionāri atrodas dažādās vietās. Līdz ar to mums bija rūpīgi jāizsver, kā
nodrošināt, lai koplīguma veidošanas gaitā
visas šī organizācijas tiktu vienlīdzīgi iesaistītas un tajā pašā laikā pārrunu process ritētu raiti un pārskatāmi, lai nesāktos anarhija
vai kolektīvā bezatbildība. Tālab LVSADA
valde izveidoja īpašu nolikumu. Nolikuma
būtība bija šāda: ja vienā institūcijā ir vairākas mūsu nozares arodorganizācijas, kas
neveido apvienoto organizāciju, tad pēc
konsultēšanās ar katru no organizācijām
valde pilnvaro vienu no tām būt par līderi
sarunās par koplīguma slēgšanu, šīs organizācijas priekšsēdētājam noslēgumā deleģējot arī tiesības parakstīt koplīgumu, vienlaikus uzliekot viņam pienākumu koplīguma

sagatavošanas gaitā informēt visas pārējās
organizācijas par procesa norisi un iesaistīt
arī tās koplīguma apspriešanā.
Tagad jau varu teikt, ka praksē šī formula
patiesi izrādījās veiksmīga. Taču koplīguma
tapšanas gaita nebija ne viegla, ne vienkārša. Iekšējās pārrunas risinājās visai temperamentīgi. Taču galu galā pūles vainagojās
panākumiem.
Vispirms notika slimnīcas arodorganizāciju konference, uz kuru kopā sanāca visu
struktūrvienību arodorganizāciju pārstāvji
un izskatīja koplīguma projektu, kas bija
tapis apmēram divu gadu sarunu gaitā.
Pēc tam arodorganizāciju pārstāvji pilnvaroja Gaiļezera stacionāra arodorganizācijas
priekšsēdētāju Veltu Bērtuli, kurai bija vis-

lielākā pieredze arodbiedrību darbā un kurai
bija arī mūsu – LVSADA valdes – pilnvarojums
sarunu vadīšanai ar slimnīcas administrāciju, kā arī tiesības parakstīt koplīgumu visu
Austrumu slimnīcā ietilpstošo LVSADA dalīborganizāciju vārdā. Kad koplīgums tika noslēgts, tika sasaukta darbinieku konference,
kas apstiprināja noslēgto koplīgumu.
Gribu uzsvērt, ka mums visā šajā grūtajā sarunu periodā tomēr izdevās nodrošināt
tādu procesa gaitu, kurā tika ievēroti gan visi
sociālā dialoga principi, gan arī juridiskās
procedūras nianses. Mēs tagad patiešām
varam būt lepni, ka Latvijā lielākajā ārstniecības iestādē, kas apvieno aptuveni 4000 darbinieku, ir koplīgums, kas slimnīcas darbiniekiem ļauj justies aizsargātākiem l

Foto – Arnis Rugājs
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

PVO ieteikumi
par finansējuma
daudzumu, kas
nozarei atļautu
normāli darboties, ir
5–6 % no iekšzemes
kopprodukta.
Cik Latvijai bija?
Nedaudz vairāk
par 3,4 %. Bet
nākamgad būs vēl
mazāk – 3,1 %.

– Pilnīgi pareizi! Un tas tikai liecina, ka Latvijas tautsaimniecības plānotāji diemžēl vēl joprojām neņem
vērā zinātnisko pētījumu rezultātus.
Par to pašu demogrāfiju… Tiek lauzītas galvas, kā tas tā var būt, ka Latvijā
ir augsta jauno māmiņu un zīdaiņu
mirstība. Tiek meklēti veidi, kā to novērst. Un tajā pašā laikā tiek ignorēti
PVO jau 2006. gadā publicētie dati,
par kuriem mēs jau esam izrunājuši
sausu muti, proti, gan mātes, gan bērna izredzes izdzīvot ir tieši proporcionālas veselības aprūpes personu skaitam valstī. Tāpēc arī PVO norādīja, ka
galvenais desmitgades uzdevums visām valstīm ir nodrošināt pietiekamus
cilvēkresursus veselības aprūpē. Mūsu
valsts visu šo laiku to ir rupji ignorējusi. Tad nu mēs esam tur, kur esam – ar
augstu mirstību un neiepriecinošām
demogrāfijas tendencēm. Neesmu ciniķis, tikai reālists.
– Kā jūs raugāties uz to, ka turpinās mūsu mediķu vervēšana darbā
uz ārzemēm?

– Vervētājiem Latvijā ir kur izvērsties – ļoti pateicīgs darbības lauks un
labi speciālisti. Līdz ar to – kādēļ gan
lai viņi laistu garām tādu iespēju!? Arī
mēs, redzot to, cik rupji valdība un
Saeima ignorē savus solījumus arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem,
no šī rudens esam mainījuši savu attieksmi pret mediķu aizbraukšanu. Ja
agrāk mēs šo darbaspēka aizplūšanu
vērtējām neitrāli – ne atbalstījām, ne
veicinājām to, tad tagad to vērtējam
atzinīgi.
– Nepārklausījos?

– Nē! Ārstu un medmāsu aizbraukšana ir visnepārprotamākā pro
testa akcija. Un pienāks laiks, kad
valsts varas lēmēji to vairs nevarēs
ignorēt. Visas mūsu līdzšinējās protesta akcijas gan valdība, gan Saeima ir
ignorējusi. 2008. gadā bija triju dienu
streiks. 2011. gada beigās bija pikets
pie Saeimas. Runājām par nepieciešamību palielināt finansējumu veselības
aprūpei. Nesekoja nekādas pozitīvas
izmaiņas. Valdības rīcības plānā gan
parādījās solījums, ka 2012. gadā būs
pavērsiens uz labo pusi. Tagad premjers saka, ka šis solījums vairs nav
saistošs. Tātad mums ir jāmeklē citi
protesta veidi. Mūsu uzdevums, pirmkārt, ir spēt atrast pietiekami efektīvu
protesta formu, otrkārt, nodrošināt,
lai protestētāji akcijas laikā būtu pēc
iespējas drošāk aizsargāti. Mediķi ir
atraduši šo protesta formu – streiks

Foto – Arnis Rugājs

Raugoties no efektivitātes viedokļa, veselības aprūpes sistēmas uzbūvei
Latvijā neko nevar pārmest. Ne infrastruktūrā, ne darbinieku skaita ziņā
nav nekādu pārmērību. Nu jau drīzāk
pat nepietiekamība. Taču vislielākā
problēma un būtiskākā neizpildītā
mājasdarba daļa ir veselības aprūpes
finansējums. Valsts attieksmi pret veselības aprūpi vērtē pēc nozarei atvēlētā finansējuma procentos no iekšzemes kopprodukta.
Saskaņā par Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) svaigākajiem
datiem, Eiropas Savienības jaunās
dalībvalstis veselības aprūpei vidēji
atvēl 5 % no iekšzemes kopprodukta, bet Eiropas Savienības vecākās
valstis – ap 7 %. PVO ieteikumi par
finansējuma daudzumu, kas nozarei
atļautu normāli darboties, nerunājot
ne par kādām ekstrām, ir 5 – 6 % no
iekšzemes kopprodukta. Cik Latvijai
bija? Nedaudz vairāk par 3,4 %. Bet
nākamgad būs vēl mazāk – 3,1 %. Tas
arī ir viss.
– Pēdējā laikā ļoti daudz runāts
par demogrāfiju kā prioritāti. Ja atbalstām demogrāfiju, tad atbalstām
arī veselības aprūpi, jo, lai radītu
veselīgus pēcnācējus un tos izaudzinātu līdz nodokļu maksātāju vecumam, ir vajadzīgi veseli vecāki, kā
arī mazbērnus mīloši vecvecāki.
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aizbraucot, kas ir ļoti efektīva protesta
forma. Proti, cilvēks, kurš aizbraucis
no Latvijas veselības aprūpes sistēmas
strādāt citur, šeit streiko pilnā apmērā – viņš nesniedz ne plānveida, ne
arī neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tas ir streiks absolūtajā izpausmē.
Vienlaikus šis cilvēks nepārkāpj ne
morāles, ne likuma normas, jo viņš
neatrodas šeit. Tajā pašā laikā cilvēks
šāda streika laikā nezaudē savu profesionālo kvalifikāciju, jo viņš turpina
strādāt veselības aprūpē, tikai citur.
Un viņš ir arī labi nodrošināts. Viņš
materiāli neko nezaudē, jo par to saņem ļoti labu algu. Streikot piespiestajam cilvēkam tā ir win-win situācija,
kad viņam ir tikai ieguvumi.
– Piekrītu, šāda streika forma,
ja neņem vērā pārcelšanās rūpes
un pārdzīvojumus, ir izdevīga no
Latvijas aizbraukušajam dakterim
vai medmāsiņai. Bet te paliek neaprūpēti pacienti.

– Aizbraukušajiem nereti tā bijusi
izšķiršanās par savu un ģimenes izdzīvošanu. Turklāt Eiropas Savienībā
ir brīva darbaspēka kustība. Lietas
darbojas likumsakarībās. Iestājoties
ES, Latvija solīja, ka ievēros savas
saistības sociālās politikas jomā, arī
to, kas paredzēts Eiropas Savienības
Pamattiesību hartā, proti, ikvienam
iedzīvotājam ir tiesības uz vienlīdzīgi
pieejamu augstas kvalitātes veselības
aprūpi. Un, ja reiz valdība nepilda
šos solījumus, tad nav ko brīnīties,
ka mediķi raugās uz valstīm, kur šos
solījumus pilda. Un prom no Latvijas
aizbrauc ne tikai mediķi. Kāpēc mūsu
iedzīvotāji pamet Latviju? Tāpēc, ka
viņi šeit nejūtas ne novērtēti, ne drošībā. Ja cilvēks šeit maksā nodokļus,
bet redz, ka šie nodokļi netiek sadalīti
atbilstoši labai starptautiskajai praksei,
ka viņam cita starpā netiek nodrošināta nepieciešamā veselības aprūpe,
ka nodokļi nav veidoti tā, lai iespējami
izlīdzinātu plaisu starp bagātajiem un
nabagajiem…

– Bet ne jau visi godīgi maksā
nodokļus. Daudzi saņem aplokšņu
algas un papildus bez kautrēšanās
pieprasa sociālos labumus…

– Būšu ciniķis un jautāšu pretim –
kāpēc lai viņi maksātu nodokļus, ja
redz, ka šie nodokļi netiek pareizi
izlietoti? Kāpēc lai cilvēks uzticētos
valstij, ja valsts ir izveidojusi kārtību,
kurā, saņemot minimālo algu, par to
naudu, kas atliek pēc nodokļu nomaksas, viņš nevar izdzīvot, jo atlikums
ir mazāks par iztikas minimumu?
Mūsu nodokļu sistēma nav taisnīgi
un cilvēcīgi konstruēta. Latvijā ir ES
valstīs augstākais  (!) Gini koeficients.
Tas nozīmē, ka pie mums valda lielākā nevienlīdzība starp bagātajiem un
nabagajiem. Tas nav tas “karogs”, ar

kuru lepoties. Ja citas jaunās ES valstis
cenšas pakāpeniski palielināt budžeta izdevumus valsts sociālo funkciju
nodrošināšanai, šai ziņā cenšoties tuvoties vecajām ES dalībvalstīm, kuras
budžetā tērē aptuveni 45 % no iekšzemes kopprodukta, tad Latvija acīmredzot plāno doties pretējā virzienā,
samazinot budžeta izdevumus. Tas
tikai nozīmē, ka bagātajiem turpmāk
būs vēl vairāk, bet nabagajiem – vēl
mazāk. Un te nav ko brīnīties. Savus
augļus sāk nest tā sauktā ultraliberālā
politika. Mums stāsta, ka Eiropa atļaujas dzīvot pārāk pārticīgi, un mūs
biedē, ka tas slikti beigšoties. Es tiešām
apbrīnoju, cik miermīlīga tauta dzīvo
Latvijā. Tiem, kas pie varas, ir paveicies, ka eksplozīvākā tautas daļa jeb
“sausākais pulveris” jau ir aizbraucis
no valsts. Tā daļa, kas palikusi, kuļas,
kā māk, un uz kaut ko vēl cer. Ja tā
turpināsies, Latvijā paliks tikai bērni,
pensionāri un bagātnieki. Bagātajiem
būs jādomā, kur ņemt darbaspēku,
lai joprojām būtu un paliktu bagāti.
Nāksies darbaspēku ievest. Bet, lai
darbaspēku ievestu, būs pietiekami
daudz jāmaksā. Un darba devēji citiem maksās to naudu, ko būtu varējuši maksāt vietējiem Latvijas iedzīvotājiem par viņu darbu.

Jādod cilvēkiem
iespēja te izdzīvot par
naudu, kas nopelnīta
godīgā darbā.
Maksājot nodokļus,
cilvēks vēlas, lai
valsts tos tērētu
godīgi un racionāli.
– Ko, jūsuprāt, valdībai vajadzētu
izdarīt, lai sasmeltu izlieto ūdeni?

– Valdībai vajadzētu darboties
saskaņā ar labu starptautisko praksi.
Jādod cilvēkiem iespēja te izdzīvot par
naudu, kas nopelnīta godīgā darbā.
Maksājot nodokļus, cilvēks vēlas, lai
valsts tos tērētu godīgi un racionāli.
Man vienreiz gribētos sadzirdēt valdību un politiķus sakām, ka viņi darba
ņēmējus atzīst par tikpat vērtīgiem kā
darba devējus, jo tikai kopā viņi var
radīt valsts labklājību, kas materiāli
izpaužas kopprodukta izteiksmē. Un
tāpēc šim kopproduktam ir jābūt pietiekami taisnīgi sadalītam, lai neradītu
lieku sociālo spriedzi. Tas ir tas ceļš, pa
kuru veiksmīgi iet Ziemeļvalstis.
Vienmēr jācenšas izprast problēmu cēloņus, kā arī izvērtēt problēmu
izteiktības pakāpi. Arī igauņi žēlojas,

ka viņiem ilgi jāgaida rindās, lai tiktu
pie ārsta. Kad paprasām, cik ilgi, viņi
saka, ārprāts, divas nedēļas jāgaida,
lai tiktu uz konsultāciju pie speciālista. Latvijas rindas… Pie mums uz
endoprotezēšanas operācijām jāgaida
vairāk nekā pieci gadi.

– Dakteriem līdz gada beigām
pamatīgi jāsarauj – jūlijā valdība
nolēma papildus piešķirt 19,5 miljonu latu veselības aprūpei, bet par šīs
summas sadali vienojās tikai septembra beigās. Cita starpā gandrīz
0,9 miljoni no šīs summas paredzēti
rindu mazināšanai uz endoprotezēšanas operācijām. Funkcionāri
saka, ka par to ir jāpriecājas.

– Katrai medaļai ir divas puses.
Un šis gadījums ir kārtējais piemērs,
kā valdībai nevajadzētu plānot savus
izdevumus. Pie mums gada sākumā
tiek ieplānots tā, lai naudas pietiktu
apmēram pusgadam. Pēc tam ar dažādiem papildu piešķīrumiem izvēles
kārtībā sākas dažādu veselības aprūpes virzienu lāpīšana. Tiek zaudēts
laiks – no tā brīža, kad tiek pieņemts
politiskais lēmums, līdz brīdim, kad
nauda sasniedz ārstniecības iestādi,
var paiet mēneši. Ja rudens sākumā
tika nolemts, ka jāpiešķir papildu līdzekļi endoprotezēšanai, tad ārstniecības iestādes tā sasniedz oktobra vidū.
Sanāk, ka darbu, ko mediķiem būtu
vajadzējis paveikt pusgada laikā, līdz
šim brīdim viņi neveica, nīkstot dīkstāvē. Bet tagad atlikušajos divarpus
mēnešos būs “jāsarauj”. Tas draud labākajā gadījumā ar personāla pārslodzi. Sliktākajā gadījumā – ar kļūdām.
Ko tas gala beigās būs devis rindai?
Tikai to, ka rinda nepagarināsies. Nav
runa par to, ka rinda saīsināsies. Līdz
gada beigām tiks izoperēti tikai tie
pacienti, kurus bija normāli jāizoperē
pusgada laikā. Ja rindā stāv apmēram
23 tūkstoši pacientu un ar atvēlēto
naudu varēs izoperēt aptuveni vienu
tūkstoti, tas nozīmē, ka ar papildu
piešķīrumu būs nodrošināts tikai tas,
ka veselības iestādes varēs līdzšinējā
līmenī un tempā nostrādāt līdz gada
beigām. Un tad atkal visa jezga sāksies
no jauna. Jo līdzekļi veselības aprūpei
nākamajam gadam procentuāli no
iekšzemes kopprodukta ieplānoti vēl
mazāk nekā šogad. Tas nozīmē, ka nav
nekāda pamata runāt, ka nākamgad
varētu samazināties pacientu iemaksas vai samazināties rindas. Solījumi
par veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošanos un darba
samaksas paaugstināšanu veselības
aprūpē strādājošajiem ir tukši un nepamatoti. Var tikai brīnīties, kāpēc
augsta ranga politiskas personas tik
bezrūpīgi mētājas ar vārdiem.

– Runājot par kontrastiem medicīnas aprūpē, nereti tiek pretstatīta
dārgā tehnika un medmāsu zemās
algas, kuras pēc nodokļu nomaksas
esot aptuveni tik lielas, cik vidējā
pensija.

– Veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti nodrošina ne tikai personāls,

bet arī lietoto tehnoloģiju līmenis
un vides kvalitāte. No izremontētām
slimnīcas telpām ir labums gan pacientiem, gan darbiniekiem. Jaunas,
svaigas, sakārtotas telpas uzlabo gan
komforta sajūtu, gan garastāvokli
abām pusēm. Protams, gan remonti,
gan tehnoloģiju iepirkšana, gan medicīnisko materiālu iegāde prasa līdzekļus. Valsts kontrole ir skaidri un gaiši
pateikusi, ka Veselības ministrijas noteiktie tarifi veselības aprūpē nav pareizi aprēķināti, turklāt nevis tāpēc, ka
būtu pārāk dāsni, bet, gluži otrādi, –
tie ir aprēķināti, neņemot vērā reālās
izmaksas. Kad jāizlemj, uz kā rēķina
var ietaupīt, visvieglāk to ir izdarīt uz
darbinieku algu rēķina! Darbinieki
šobrīd cieš uz sniegto pakalpojumu
kvalitātes rēķina.
– Tātad viņi saņem mazāk, jo piedāvā labāku pakalpojumu, kurš nav
adekvāti novērtēts?

– Jā, tas ir paradoksāli. Bet tas tikai
vēlreiz norāda, ka veselības aprūpes
finansēšana mūsu valstī ir organizēta
nepareizi. Kad LVSADA padomes locekļi šā gada vasarā tikās ar Veselības
ministrijas pārstāvjiem, viņi atzina, ka
pakalpojumu tarifi patiešām ir politiski veidoti.
– Ko tas nozīmē?

– Tas nozīmē, ka, plānojot veselības
aprūpes budžetu, tiek rēķināts nevis
tas, cik pakalpojumu būtu nepieciešams slimajiem cilvēkiem un kādiem
elementiem jāietilpst šo pakalpojuma
cenā, bet gan politiski noteikts, kāds
būs budžets. Tāda “plānošana” ir klajā
pretrunā ar labu starptautisko praksi.
– Valdība saka – naudas ir tik,
cik tās ir.

– Valdība šajā gadījumā melo.
Piekrītu, budžets nav bezizmēra.
Tāpēc esošā nauda ir jāsadala pareizi,
lai pietiekamā apmērā nodrošinātu
visas valstī veicamās funkcijas. Tāpēc
arī piesaucu praksi par procentuālu
proporciju no iekšzemes kopprodukta. Premjera un finanšu ministra
kompetence un atbildība ir šo principu ievērot. Latvijā to rupji ignorē.
Politiķi ir labi iemācījušies vienu teikumu – kam jūs atņemtu naudu, lai
jums būtu tik, cik vajag? Tā ir apzināta sabiedrības rīdīšana. Turklāt šis
retoriskais jautājums ir nekorekts pēc
būtības, jo uz to var atbildēt tikai tie,
kuru tiešais pienākums, precīzi zinot
visas izdevumu pozīcijas, ir veikt atbildīgu budžeta sadalījumu. Mums
nav jādomā valdības vietā, bet mums
ir tiesības norādīt uz iespējamām kļūdām. Kur ņemt naudu, to neatņemot
ne skolotājiem, ne policistiem, ne
kultūras darbiniekiem? Gan šogad,
gan nākamgad, gan aiznākamgad paredzēts tērēt apmēram miljardu latu
Eiropas fondu projektu līdzfinansēšanai. Mēs ar šo fondu naudu reizēm
mēdzam rīkoties tā, kā pērkot pannu
par 10 latiem, – darām to tikai tāpēc,
ka šo pannu pārdod ar 20 latu atlaidi.
Bet varbūt mums šī panna saimniecībā nemaz nav vajadzīga!? Tādā gadījumā tiks nevis ietaupīti 20 lati, bet
gan lieki iztērēti 10 savi lati par lietu,
kuras vietā varbūt vajadzēja iegādāties
kaut ko nepieciešamāku. Vienkārši
nedrīkst tērēt tik lielu naudu projektiem ar apšaubāmu efektivitāti. Ne tik
sen Eiropas Komisija kritizēja Latviju
par to, ka līdzšinējais darbs fondu līdzekļu apguvē ir bijis mazefektīvs un
nekvalitatīvs, ņemot vērā šo projektu
atdevi valsts attīstībai. Daudzu projektu kvalitāte ir zema. Ja valstij trūkst
naudas nepieciešamām lietām, tad
nevajadzētu tērēt naudu par to, kas
tautsaimniecībai nedod ilgtermiņa
labumu. Veselības nozare ir joma, ko
mēs pārzinām. Jā, mums sāp nozares problēmas, tāpēc mēs neatlaidīgi
turpinām prasīt valsts atbalstu nozarei un tajā strādājošajiem cilvēkiem.
Arī mēs gribam būt daļa no izslavētā
Latvijas veiksmes stāsta l
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Diskusija ar valdību
nav izdevusies
Pēteris Krīgers: – Arodbiedrības
konsekventi iestājas par darbaspēka
nodokļu samazināšanu. Diskusijas ar
valdību par to tiek risinātas ilgi un neatlaidīgi. Šajā diskusijā arodbiedrības
ir atbalstījuši mūsu sociālie partneri –
Latvijas Darba devēju konfederācija.
Laba sadarbība LBAS veidojusies ar
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru. Mūs ir atbalstījuši Latvijas
Pašvaldību savienības speciālisti. Par
šiem jautājumiem mēs esam konsultējušies ar Zinātņu akadēmijas spēkiem.
Mūsu izpratne ir bijusi vienota par to,
ka Latvijā ir jāsekmē uzņēmējdarbības
attīstība. Ja cilvēkiem Latvijā būs darbs,
tad viņiem būs arī iespēja nopelnīt sev
normālu darba algu. Un cilvēki neskries prom no Latvijas. Lai tā būtu,
Latvijai jākļūst par normālu Eiropas
valsti ar stabilu attīstību un perspektīvu, ar iespējām šeit dzīvojošajiem
nodrošināt sevi, ģimeni un bērnus
ilgtermiņā. Man ar nožēlu jāatzīst, ka
diskusija ar valdību par šiem jautājumiem nav izdevusies tāda, kādu to bijām plānojuši. Runājot par 2013. gada
budžetu, mēs gaidījām valdības pretimnākšanu tādos jautājumos kā ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)
neapliekamā minimuma paaugstināšana un atvieglojumu paaugstināšana par
apgādībā esošām personām, kas vistiešāk saistāma ar veiksmīgāku demogrāfijas problēmu risināšanu. Diemžēl

pēdējā brīdī valdība savā šaurajā lokā
bez jebkādām konsultācijām ar arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem
šos jautājumus no savas dienaskārtības noņēma. No 2013. gada 1. jūlija no
70 latiem uz 80 latiem tiks paaugstināts ar IIN neapliekamais minimums,
taču to nekādi nevar uzskatīt par nopietnu soli demogrāfijas veicināšanā
un par atbalsta veicināšanu ģimenēm.
Mēs bijām iecerējuši, ka neapliekamais minimums jānosaka pirmskrīzes
līmenī – 90 latu. Mūsuprāt, valdībai
vajadzēja demonstrēt zināmu politisko žestu, ar darbiem apliecinot vārdos
skaļi daudzināto iziešanu no krīzes.
Tas arī ļautu runāt par valdības vēlmi
vērsties pret aplokšņu algām – atceroties 2009. gada pirmo pusgadu, to
īso brīdi, kad ar IIN neapliekamais
minimums tika pacelts līdz 90 latiem,
aplokšņu algu saņēmēju skaits samazinājās. Ja valdības darba viena no
prioritātēm ir cīņa ar ēnu ekonomiku,
tad, mūsuprāt, šo labo gribu vajadzēja
stiprināt ne tikai dokumentos, bet arī
praksē. Jā, arodbiedrības kā darbinieku ekonomisko interešu pārstāves kārtējo reizi bija spiestas atzīt, ka ir piekrāptas. Un slikti, ka tikai turpinās runas par nabadzības apkarošanu, nevis
par stabilas vidusšķiras veidošanu, par
darba samaksas sistēmas un nodokļu
sistēmas sakārtošanu, par dažādu nodokļu savstarpēju sasaisti l

Ēnu ekonomika nav cēlonis, tā ir sekas
Līga Meņģelsone: – Valdība ir iezīmējusi vidējā termiņa budžetu. Bet mēs
neredzam, ka šī budžeta prioritātes jel
kādā veidā ietu kopā ar deklarētajām
prioritātēm. Ekonomikas ministrija
augstā līmenī pacēlusi industrializācijas politiku, Labklājības ministrija
par prioritāti izvirzījusi demogrāfijas
politiku, bet Finanšu ministrija de
klarējusi pilnu kaujas gatavību cīņai
ar ēnu ekonomiku. Lai tie nepaliktu
tikai tukši lozungi, ir nepieciešama
atbilde uz jautājumu, kā tas viss tiks
piepildīts. Neatkarīgie eksperti ir sagatavojuši Latvijas konkurētspējas ziņojumu, kura kvintesence izteikta četros
secinājumos, kā tad Latvijai pietrūkst,
lai tā būtu izcili konkurētspējīga globālā skatījumā. Pirmkārt, Latvijā nav
industrijas. Otrkārt, mums ir pro

blēmas ar izglītības sistēmu. Treškārt,
mums ir problēmas ar infrastruktūru.
Ceturtkārt, mums traucē ēnu ekonomika.
Būtībā ēnu ekonomika nav cēlonis,
tā ir sekas. Mūsu pētījumi liecina, ka
ēnu ekonomikas viens no galvenajiem
cēloņiem ir darbaspēka nodokļu kopējais smagums.
Lozungu līmenī valdība pauž savu
negatīvo attieksmi pret ēnu ekonomiku. Bet kāds ir lozungu reālais piepildījums? Kad sākās sarunas par darbaspēka nodokļu mazināšanu, tad visžēlīgi
tika nolemts no 2013. gada par 1 % samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli
(IIN), sakot, ka triju gadu laikā IIN tiks
samazināts par 5 %.
Iespējams, ka mēs kā darba devēji
esam konservatīvāki un ļoti rēķinā-

mies ar to fiskālo telpu, kādu mums
iezīmē Finanšu ministrija, mēs rēķinām, kādas ir nākamā gada budžeta
iespējas. Tāpēc, raugoties uz darbaspēka nodokļu sadalījumu, mums
kļuva skaidrs, ka, ja nekādā veidā
nākamajā gadā nevar “aiztikt” sociālo nodokli, tad ir būtiski jāpaceļ atvieglojumi par apgādībā esošajiem,
lai piepildītu skaisto lozungu par demogrāfiju kā prioritāti. Šobrīd Latvijā
IIN atvieglojums par vienu apgādājamo ir 70 latu, bet Igaunijā – summa,
kas adekvāta 101 latam. Tas nozīmē,
ka mēs pat Baltijas līmenī nevaram
runāt par normālu izlīdzinātību un
konkurētspēju šajā ziņā. Tas, ka no
2013. gada 1. janvāra IIN atvieglojums
par apgādājamo tiks pacelts par 10 latiem, nomināli nozīmē 2,40 latus par

Nodokļu sistēm
ar ķirurģiskām

Egīls Baldzēns: – Vidējais algas samazinājums krīzes laikā bija aptuveni
25 %. Uzsvēršu – vidēji. Jo dažādās jomās tas bija ļoti atšķirīgs. Tagad pamazām atsākas algu kāpums. 2011. gadā,
ņemot vērā pirktspēju, kāpums gan
bija tikai par 0,1 %. Ja ņemam vērā inflācijas līmeni, tad var runāt par 4,1 %
kāpumu. Taču kopumā iedzīvotāju algas un ienākumi piedzīvojuši būtisku
pirktspējas kritumu. To nosaka ne tikai
algu un ienākumu samazinājums, bet
arī nodokļu pieaugums. Ienākumus
samazināja bezdarbs. Darba emigrācija
pieauga 2,6 reizes. Sociālās garantijas
tika apcirptas, bet ēnu ekonomika pieauga un parādījās arī tajās nozarēs, kur
agrāk tā nebija konstatēta.
Mums ir svarīgi saprast, kā no šīs
situācijas izkļūt. Mūsuprāt, visprātīgākais un efektīvākais risinājums būtu
darbaspēka nodokļu samazināšana.
Un ir jāpaaugstina neapliekamais minimums, kā arī atvieglojumi par apgādājamajiem. Līdzšinējie valdības
lēmumi nodokļu jomā diez vai saucami par veiksmīgiem, jo Latvijā aizvien
izteiktāka kļūst sabiedrības polaritāte,
kā arī pieaug sociālā spriedze. Arī svaigākās izmaiņas mūsu nodokļu sistēmā
ir izdevīgākas tiem, kas saņem lielākas algas. Latvija Eiropas Savienībā ir
kaunpilnajā 1. vietā sociālās nevienlīdzības ziņā. Ja paskatāmies uz visiem
nodokļiem, to nav nemaz tik daudz,
bet mūsu problēmas slēpjas zemajās
algās, augstajā ēnu ekonomikas līmenī,
zemajā pirktspējā un zemajās sociālajās garantijās. Ja divi vecāki abi strādā,
pelna minimālo algu un neko nesaņem
aploksnē, un viņiem ir viens bērns, tad
pēc nodokļu nomaksas katram šīs ģimenes loceklim paliek 58 % no iztikas
minimuma. Iztikas minimums oktobrī jau pieaudzis līdz 176,75 latiem. Ja
šiem pašiem vecākiem ar minimālo
algu ir divi bērni, tad uz katru ģimenes
locekli paliek vairs tikai 44 % no iztikas

minimuma. Ja viņiem ir trīs bērni, tad
taisnā ceļā jādodas uz pašvaldību pēc
sociālās palīdzības.
Ja mēs radikāli nepaaugstināsim ar
IIN neapliekamo minimumu un nepalielināsim atvieglojumus par apgādājamajiem, ja neveiksim citus soļus
ģimenes valsts atbalsta politikā, mēs
automātiski provocēsim vēl augstāku
sociālās nevienlīdzības līmeni.
Darbaspēka nodokļi ir jāsamazina,
lai mazinātu ēnu ekonomiku un sociālo
nevienlīdzību. Un, protams, ir jāveicina
nodarbinātība, kas arī ir tieši saistīta ar
nodokļu un darba samaksas politiku.
Īpaši jādomā par jauniešiem, lai viņi
spētu darbu atrast šeit. Runājot par darba samaksu, mēs nevaram nepārtraukti
orientēties uz zemāko atalgojuma līmeni. Mums jācenšas pāriet uz vidēju darba samaksas līmeni un tādā veidā jāceļ
arī ienākumi un iespējas uzņēmumiem
nopelnīt patēriņa jomā. Savukārt valsts
atbalstam ģimenēm ir jābūt reālam, nevis simboliskam. Ja dzims bērni, tad te
būs valsts, te būs jēga dzīvot un visiem
kopā strādāt.
Par neapliekamā minimuma un
atvieglojumiem par apgādājamajiem
palielināšanu arodbiedrības runā
2013. gada budžeta kontekstā. Bet, lai
atrisinātu problēmu kopumā, ir jādomā arī par 2014. gada un tālākajiem
budžetiem. Mēs vēlamies lielāku nozīmi piešķirt koplīgumiem uzņēmumos
un nozarēs noslēgtajām ģenerālvienošām, kas rezultātā nozīmētu pozitīvāku Finanšu ministrijas attieksmi
pret uzņēmumiem, kuri maksā visus
nodokļus, nevis daļu vai nemaksā nemaz, dodot iespēju šiem uzņēmumiem
vairāk līdzekļu izmantot savu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai. Ja
mēģināsim visu atrisināt ar neapliekamā minimuma paaugstināšanu tādā
tempā, kādā to vēlas valdība – ar pilināšanas metodi –, mēs iesim tik lēnām,
ka nekur neaiziesim l
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Valsts atbalstam ģimenēm
ir jābūt reālam

Iemesls LBAS rīkotajai diskusijai par nodokļu mazināšanu kā ekonomiskā izrāviena instrumentu, bi
Diskusijā piedalījās: LBAS priekšsēdētājs Pēteris KRĪGERS, LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls B
ģenerāldirektore Līga MEŅĢELSONE, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidi
Elīna MEIERE, ekonomikas doktore Raita KARNĪTE, ekonomikas doktors Uldis OSIS, Latvijas Bank

Augstākais darba ražīgums ir tieši tur, kur
Raita Karnīte: – Ja Nacionālās attīstības plānā ir rakstīts par izrāvienu,
tad skaidrs kā diena, ka izrāvienam
obligāti nepieciešamas vismaz divas
lietas – nauda un cilvēki. Lai saglabātu
cilvēkus, viņiem ir jāpatīk šeit dzīvot.
To arī arodbiedrības atkārto diendienā.
Lai mēs šeit noturētu cilvēkus, ir jāņem
vērā viņu intereses. Nacionālās attīstības plānā cita starpā minēts, ka Latvijas
izrāvienam nepieciešams straujāks
darba ražīguma pieaugums. Te es gribu
sagraut vienu aplamu mītu, kas nepārtraukti tiek saistīts ar darba samaksu.
Darba ražīgums tiek piesaukts, runājot par lietām, kas uz darba ražīgumu
nemaz neattiecas. Darba ražīgums nav
īpaši atkarīgs no darba samaksas, lai
gan mums neatlaidīgi cenšas iestāstīt
pretējo. Ir pat tādi absurdi apgalvojumi, ka, jo zemāka būs darba samak-

sa, jo augstāks būs darba ražīgums.
Acīmredzot tā ir absolūti nepareiza
izpratne par to, kas tad vispār ir darba
ražīgums. Minēšu vienu piemēru. Ja
uzņēmums saražo desmit apavu pārus,
tad tas ir viņa darba ražīgums. Apavi ir
saražoti, un to nevar padarīt par nebijušu. Taču daudzi par darba ražīgumu
cenšas norādīt tos apavu pārus, kuri
tiek pārdoti. Ja pārdots viens apavu
pāris, tad spriež, ka ir zems darba ražīgums. Ja pārdoti visi desmit saražotie
pāri – tad augsts darba ražīgums. Un
saka – ja ir zems darba ražīgums, tad
jāmaksā maz, jo, loģiski, nav jau no kā
maksāt.
Mēs īstenojam politiku, kurā darba ražīgumu “ceļam”, samazinot darba
algas. Kad dziļāk analizējam savu statistiku, tad izrādās, ka augstākais darba
ražīgums, starp citu, ir tieši tur, kur ir

augstākas darba algas. Pat vēl vairāk –
ja salīdzinām Eiropas valstu statistiku,
tad tajās valstis, kurās ir visaugstākais
darba ražīgums, darba samaksa ir cēlusies arī krīzes laikā.
Turpretim valstis no nīkuļu gala,
tostarp arī Latvija, algas ir paklausīgi
samazinājušas. Ar to es gribu teikt,
ka, lai mēs panāktu izrāvienu, mums
ir kaut kas jādara darba algām. Godīgi
jāatzīst, ka es gluži neesmu darbaspēka nodokļu samazināšanas fane, jo
darbaspēka nodokļiem pretim stāv
ļoti konkrēti sociālie izdevumi. Ja
mēs stipri samazināsim darbaspēka
nodokļus, mums nebūs no kā uzturēt
skolas, izglītību, veselības aprūpi un
vēl citas lietas. Tā ir mana pārliecība.
Bet ir cita lieta, kas ir jādara ar darbaspēka nodokļiem un kas arī ietilpst
arodbiedrību priekšlikumos, – ir jāsa-

EKU AVĪZE
ņemtu ģimenes – cilvēki, kas audzina
bērnus.
Liela daļa Latvijas iedzīvotāju ir
zaudējusi ticību valsts sociālās apdrošināšanas sistēmai, jo īpaši pensijām
un arī māmiņu algām. Un kāda var
būt ticība sistēmai, ja likumdevējs nepārtraukti kaut ko maina? Nevar sākt
spēli kā hokeja maču, bet tad pēkšņi
izdomāt, ka varbūt tomēr uzspēlēsim
kērlingu – tas taču arī ir ziemas sporta veids! Lai situāciju uzlabotu, ir jābūt
konkrētai motivācijas sistēmai. Ar apelēšanu pie sirdsapziņas vien mēs diez
vai spēsim panākt radikālas izmaiņas.
Mums ir arī jārunā par nodokļu maksāšanas kultūru kā tādu, taču ir jābūt
arī ticībai sistēmai, ka ir jēga to darīt, ka
mūsu samaksātie nodokļi tiek jēgpilni
izlietoti l

ma jāārstē
metodēm

Darbaspēka nodokļu kopējais apjoms
jānosaka ne augstāks par 25 %

Foto – Arnis Rugājs

katru bērnu. Mūsu piedāvājums bija
IIN atvieglojumu par vienu apgādājamo pacelt līdz 100 latiem. Tas būtu
7,20 lati klāt par bērnu. Pagaidām
valdība sper pārāk sīkus solīšus, kas
nedod vēlamo efektu un būtisku pienesumu problēmas risināšanā.
Var jau teikt, ka mums ļoti svarīga
ir reemigrācija, demogrāfija, industrializācija, taču, ja tajā pašā laikā mēs
nespējam valstī izvērst lielus konkursus
par lieliem iepirkumiem, tad industrializācijas politika paliek tikai lozungu
līmenī.
Protams, nevar visus rādītājus uzreiz uzraut uz augšu un paveikt visu,
bet tad, kad ir jāizvēlas, tad ir svarīgi
noteikt reālās prioritātes. Mūsu prioritāte saistībā ar nākamā gada budžetu
bija, lai kaut cik jūtamu atbalstu sa-
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Lienīte Caune: – Mēs visi esam
nonākuši pie vienota kopsaucēja, ka
darbaspēka nodokļi ir par augstu. Ja
esam spiesti secināt, ka ēnu ekonomika veido jau ap 40 % no Latvijas ekonomikas, tad ir skaidrs, ka apdegums
ir ļoti plašs, ka vēzis ir ļoti dziļi ielaists.
Mediķi teiktu – zāles vairs nelīdz, ir jāiejaucas operatīvi. Mūsu priekšlikums
ir samazināt darbaspēka nodokļus,
kuru kopējo apjomu praktiķi ir rosinājuši noteikt ne augstākus par 25 %,
ietverot valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pārlūkojot budžeta
kopējos ieņēmumus, mēs atklājām,

ka, ieviešot zemākus darbaspēka
nodokļus, budžets neko daudz nezaudētu. Jo darba devēji būtu daudz
motivētāki algas maksāt legāli, nevis
aploksnēs. Šobrīd aplokšņu algas budžetam nodara lielāku skādi. Protams,
ja tiek jūtami samazināti darbaspēka
nodokļi, tad arī uzņēmējiem ir jābūt
sociāli atbildīgiem. Mūsu ierosinājums arī būtu, ka tiem uzņēmējiem,
kas kvalificētos krasam darbaspēka
nodokļu samazinājumam, saviem darbiniekiem vajadzētu maksāt algas, kas
ir, piemēram, ne mazākas par 70 % no
vidējas algas nozarē. Tāpat šiem uzņēmumiem nedrīkstētu būt nodokļu
parādu valstij, kā arī uzņēmuma pašu
kapitālam vajadzētu būt ar plusa zīmi.
To uzsveru, jo nav noslēpums, ka šobrīd ļoti daudzi uzņēmumi strādā ar
minimālo pamatkapitālu. Ja vērtējam
šābrīža situāciju kopumā, tā ir diezgan
kritiska, tāpēc arī uzskatām, ka progresīvas darbaspēka nodokļu likmes
piemērošana pagaidām nedotu vēlamo pozitīvo efektu.
Elīna Meiere: – Man ir šaubas, vai
uzņēmēji būs motivēti palielināt vidējo algu darbiniekiem, ja tiks tikai palielināts neapliekamais minimums un
atvieglojumi par apgādājamajiem. Un
diez vai ar to tiks panākts budžeta ieņēmumu palielinājums. Turpretim, ja
tiktu samazināts kopējais darbaspēka

nodokļu slogs, arī uzņēmējiem būtu
motivācija palielināt vidējo algu.
Lienīte Caune: – Jāpatur prātā, ka
bizness meklē tādu ekosistēmu, kur
tam ir vieglāk izdzīvot. Ja būs grūti, bizness pamocīsies, piecelsies un
aizies. Latvijā strādā ļoti daudz patriotiski noskaņotu uzņēmēju. Bet arī
patriotisms motivē līdz zināmai robežai. Kad cipari uzņēmuma bilancē sāk
izskatīties pārāk traģiski un nodokļu
konsultants saka, ka, pārceļot biznesu
200 kilometrus uz vienu vai otru pusi,
sanāks ļoti būtiska ekonomija, parādiet man uzņēmēju, kas nesāktu domāt par biznesa pārcelšanu!? Latvijas
problēma ir tā, ka mūsu legālajam biznesam ar savām cenām un izmaksām
ir smagi jācīnās ar biznesu, kas strādā
ēnu ekonomikas zonā. Pie tik augsta
ēnu ekonomikas īpatsvara, kāds tas ir
Latvijā, legālais bizness noasiņo. Mēs
esam situācijā, kad biznesā izveidojušās divas karojošas puses – legālais
un nelegālais bizness. Legālais bizness
strādā un paralēli cīnās par izdzīvošanu. Legālajam biznesam, pilnā apmērā
maksājot darbaspēka nodokļus, kurus
ēnu ekonomikas zonā strādājošie uzņēmumi nemaksā, ir ļoti grūti konkurēt vienā tirgū ar to un ir praktiski
neiespējami noturēt preču un jo īpaši
pakalpojumu cenas konkurētspējīgā
līmenī l

Mazo algu saņēmējiem
ir neproporcionāli liels nodokļu slogs

ija valdības neturētie solījumi.
BALDZĒNS, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK)
ija locekle Lienīte CAUNE, LTRK Kompetenču padomes locekle
ku augstskolas asociētais profesors Jānis GRASIS.

ur ir augstākas darba algas
mazina darbaspēka nodokļu slogs ar
mērķi izlīdzināt ienākumus. Runa ir
par neapliekamā minimuma palielināšanu un atvieglojumu palielināšanu
par apgādājamajiem.
Vidējās algas ceļas, arī palielinot neapliekamo minimumu. Un ceļas, tieši
pateicoties mazāko algu sektoram. Tas
nozīmē, ka līdz ar neapliekamā minimuma paaugstināšanu uzlabosies darba samaksas situācija vairāk nekā 50 %
strādājošo.
Gribu pievērst uzmanību bīstamām
robežām – jāpatur prātā, ka ir zināms
ekonomikas lejupslīdes līmenis, no
kura ir grūti atgriezties, turklāt šī atgriešanās ir sāpīga, jo ļoti dārga. Latvija
šobrīd ir noslīdējusi bīstami zemu.
Redzēsim, kā mēs izkulsimies, bet jebkurā gadījumā tas nebūs viegli un tas
noteikti nebūs lēti.

Runājot par uzņēmēju apstākļiem
Latvijā, es absolūti un pilnīgi nepiekrītu, ka šie apstākļi būtu ļoti slikti. Jo
mūsu darbaspēka izmaksas ir ceturtās
zemākās Eiropā. Visa nelaime ir tā,
ka cilvēki neanalizē skaitļus, bet runā
klišejās, kuras viens no otra aizņemas.
Mums ir Eiropā viens no zemākajiem
nodokļu slogiem. Mums ir ideāla situācija uzņēmējdarbībai, izņemot vienu
apstākli – mums nepārtraukti viss mainās. Un tas ir tas, ko uzņēmēji nevar
paciest. Tas arī ir iemesls, kāpēc Latvijā
nenāk investīcijas. Tas, ka nodokļu likumi mainās četras piecas reizes gadā,
ir pilnīgs absurds.
Protams, darba devēji vienmēr vēlēsies, lai nodokļi būtu zemāki. Taču,
no otras puses, ir jādomā par budžeta
tēriņiem – kur ņemt naudu šiem mērķiem l

Jānis Grasis: – Lai tiešām panāktu
ekonomisko izrāvienu, nevis turpinātu muļļāties, ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Tas nav normāli,
ka 40 % darbinieku saņem minimālo
algu. Mēs paši saprotam, ka tas ir traģikomiski. Izšķirošais moments nebūs
tas, vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis
būs 25 %, 24 % vai 21 %. Tas ir jāskata kopumā ar sociālajām iemaksām.
Jo ir noteikta nodokļu sloga “kritiskā masa”, kas rada aplokšņu algas. Es
vienmēr esmu bijis progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piekritējs. Ja nodokļus visiem samazina
vienādi, tad ieguvēji vienmēr ir tie,
kas algā saņem vairāk, bet zaudē tie,
kas saņem mazāk. Tam, kas algā saņem četrciparu skaitli, tam 25 % IIN ir
pārāk mazs. Jebkurš vidusmēra eiropietis būtu priecīgs, ja viņam būtu tik
mazs nodokļu slogs. Mums jādomā,
kā atbalstīt tos, kas saņem tikai 200
vai 300 latus, arī tos, kam ir 400 vai
500 latu alga. Tieši mazo algu saņēmējiem ir neproporcionāli liels nodokļu

slogs. Es pat uzskatu, ka aplikt ar pilnu
nodokļu slogu 200 latu algu no valsts
puses ir amorāli, jo minimālā alga jau
pirms nodokļu nomaksas ir gandrīz
pielīdzināma iztikas minimumam.
Mūsu nodokļu sistēma ir tāda, ka tā
cilvēkiem atņem iztikas līdzekļus.
Galvenais aplokšņu algu cēlonis ir
sociālās iemaksas. Šī problēma ir ļoti
rūpīgi jāpārdomā. Es saprotu, ka tas ir
ļoti jutīgs jautājums. Raita Karnīte jau
norādīja uz sociālā budžeta noplicināšanas bīstamību. Bet varbūt pastāv
kāda cita sociālā budžeta finansējuma
iespēja. Sliktākajā gadījumā sociālo
budžetu varētu atbalstīt ar dotācijām
vai aizdevumu no valsts budžeta. Jo,
lai panāktu izrāvienu, ir jāpanāk, lai
uzņēmēji varētu samaksāt nodokļus,
lai nebūtu tā nenormālā situācija, ka
40 % darbinieku saņem minimālo algu.
Protams, par cipariem var strīdēties,
bet šobrīd aplokšņu algu galvenais
iemesls ir augstās sociālās iemaksas.
Tā ir problēma, kas jārisina kopīgiem
spēkiem. Ja Latvijā neattīstīsies bizness,

izrāviena nebūs. Ja bizness te nāks iekšā, visiem būs darbs un būs nodokļi. Ja
mēs turpināsim muļļāties, tad uz priekšu netiksim arī nākamos desmit un arī
piecpadsmit gadus.
Es uzskatu, ka uzmanība jāpievērš
demogrāfijai, demogrāfijai un vēlreiz
demogrāfijai. Visa Eiropa cīnās par
darbaspēku. Darbspējīgie dodas turp,
kur maksā augstākas algas. Viena no
iespējām noturēt ģimenes Latvijā – tie
ir jūtami atvieglojumi par apgādājamajiem. Tikai tā mēs varam cerēt, ka tie,
kas aizbraukuši uz Īriju un citām zemēm, varbūt atgriezīsies un te ieguldīs
sapelnīto kapitālu. Bet nevajag arī lolot
veltas ilūzijas, jo daudzi ir aizbraukuši uz neatgriešanos. Mēs kā valsts
jau esam zaudējuši cilvēkus. Vai tie ir
200 tūkstoši vai 300 tūkstoši – tas jebkurā gadījumā ir nenormāli liels skaits.
Tas ir tā, it kā karš būtu gājis pāri. Tas ir
milzīgs darbaspēka zaudējums. Šie cilvēki Latvijai nodokļus vairs nemaksās.
Un jauni uzņēmumi netiks celti tur, kur
nebūs darbaspēka l

Pietrūkst valdības argumentu,
kāpēc tiek darīts tā vai citādi
Uldis Osis: – Mūsu nelaime ir
normālu diskusiju trūkums starp sociālajiem partneriem, nevalstiskajām
organizācijām, valdību un valsts institūcijām. It kā jau diskusijas dažādos līmeņos notiek, puses cita citu uzklausa
un it kā vienojas, bet beigās daudziem
par brīnumu tiek pieņemts pavisam cits
lēmums. Līdz ar to veidojas neziņas un
neizpratnes sajūta. Un tad rodas jautājums, kas te īsti notiek? Tāda situācijas
neprognozējamība un nestabilitāte.
Pietrūkst valdības argumentu, kāpēc
tiek darīts tā vai citādi.

Runājot par ēnu ekonomiku, es pilnīgi piekrītu, ka tā ir galvenā problēma
Latvijas ekonomikā. Iekšējais tirgus
Latvijā ir deformēts un gandrīz paralizēts. Nodokļu nemaksāšana ir novedusi
pie tā, ka uzņēmēji, neatkarīgi no tā, cik
tie lieli vai mazi, iekšējā tirgū zaudējuši
konkurētspēju.
Darbaspēka nodokļi Latvijā ir augsti. Es viennozīmīgi atbalstu priekšlikumu par neapliekamā minimuma palielināšanu. Runājot par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmi uz darbaspēku,
vēl varētu diskutēt par prognozēm un

aprēķinu modeļiem, ko tas varētu dot
budžetam. Protams, svarīgi, lai budžeta
nauda tiktu tērēta racionāli. Manuprāt,
jau pieņemtais Nacionālās attīstības
plāns ir pusgatavs un “stipri zaļš” dokuments. Pirmkārt, tāpēc, ka nav pamatoti kritēriji, trūkst argumentācijas par
kritērijiem un izvēlētajiem skaitļiem.
Otrkārt, nav atspoguļots nodrošinājums ar resursiem. Nacionālās attīstības
plāns kopumā nesniedz atbildi, kur ir
deklarētais ekonomiskais izrāviens un
kā tas veidojas l
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ovembrī LBAS sadarbībā
ar Fridriha Eberta fondu rīkoja konferenci par
aktuāliem darba likuma
piemērošanas problēmjautājumiem,
kurā LBAS konsultants darba tiesisko
attiecību jautājumos, jurists Kaspars
RĀCENĀJS un LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte
Nataļja MICKEVIČA šos problēmjautājumus vērtēja no arodbiedrību
skatpunkta:
– Darba likums ir viens no tiem
likumiem, ar kuriem arodbiedrības
strādā diendienā. Būtiski piebilst,
ka arodbiedrības ir piedalījušās visu
Darba likumā notikušo izmaiņu apspriešanā un sniegušas savus ieteikumus, sākotnēji tos vienmēr apspriežot
ar Labklājības ministriju un Latvijas
Darba devēju konfederāciju kā sociālajiem partneriem, lai pēc tam ar
saskaņotu viedokli par vēlamajām
izmaiņām likumā tālāk diskutētu
Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un virzītu šīs izmaiņas likumdevējam tālākam akceptam.
Eiropas Komisija (EK), analizējot Latvijas Darba likumu (DL), tajā
ir saskatījusi atsevišķas neatbilstības
Eiropas Savienības Darba laika direktīvai. Tāpēc esam saņēmuši virkni
ieteikumu par izmaiņām likumā, lai
nostiprinātu vairāk garantiju darbinieku interesēs.

Maksimālais nedēļas
darba laiks un
maksimālais virsstundu
laiks

Viens no EK norādījumiem ir par
maksimālo nedēļas darba laiku un
maksimālo virsstundu skaitu.
DL 131. pantā noteikts, ka darbinieka normālais dienas darba laiks
nedrīkst pārsniegt astoņas stundas,
bet normālais nedēļas darba laiks –
40 stundas. Savukārt DL 136. pantā
noteikts, ka virsstundu darbs nedrīkst
pārsniegt 144 stundas četru mēnešu
periodā.
Eiropas Savienības Darba laika direktīva paredz, ka četru mēnešu periodā vidējais darba laiks nedēļā nedrīkst
pārsniegt 48 stundas.

Mūsu Darba likuma formulējums
pieļauj situāciju, ka vidējais darba laiks
nedēļā var nedaudz pārsniegt 48 stundas, ja tiek strādāts maksimāli pieļaujamais virsstundu skaits. Līdz ar to būtu
jāprecizē Darba likums, lai nepieļautu
darbiniekiem Latvijā nelabvēlīgākus
darba nosacījumos, nekā tie noteikti
Eiropas Savienībā kopumā.

Atpūtas laiks, ja
darbiniekam noteikts
summētais darba laiks
DL 143. pantā noteikts, ka nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā
nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc
kārtas. Ko tas nozīmē? Ja darba devējs
noteicis, ka darbiniekam pirmdienā
darbs jāsāk pulksten 9, tad iepriekšējā
nedēļā pirms šīs atpūtas viņam darbs
bijis jābeidz ne vēlāk kā sestdienā
pulksten 15. Likumā noteiktās nedēļas atpūtas 42 stundas tiek skaitītas
no pēdējā darba beigšanas brīža līdz
nākamā darba sākumam. Taču Darba
likumā atrunāts, ka šādu konkrētu
nedēļas atpūtas laiku (42 stundas) var
nepiemērot, ja darbiniekam ir noteikts
summētais darba laiks. EK norādījusi,
ka šāds izņēmums, kāds ir paredzēts
Darba likumā, īsti neatbilst direktīvai,
tas būtu pārskatāms, nodrošinot, ka
nedēļas atpūtas laiku var izmantot arī
tie darbinieki, kuriem noteikts summētais darba laiks.
Ar pēdējiem grozījumiem Darba
likumā ir iestrādāts nosacījums, ka
kompensējošā atpūta ir jāpiešķir. Tajā
pašā laikā nav atrunāts, kā tam jānotiek
praksē un cik daudz atpūtas stundu jānodrošina pēc attiecīgās maiņas, kad
darbinieks ir beidzis darbu. Ir skaidrs,
ka šai atpūtai ir jāseko nekavējoties
pēc darba veikšanas, bet tajā pašā laikā no Darba likuma formulējuma īsti
neizriet, ka šai kompensējošajai atpūtai
summētā darba laika gadījumā ir jābūt
līdzvērtīgai citiem darbiniekiem noteiktajam atpūtas laikam. Diskusija ir
par to, cik nepārtrauktu atpūtas stundu
un kā tās ir jāpiešķir darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks.
DL 140. pantā noteikts, ka summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku

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

ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un
56 stundām nedēļā. DL 142. pantā
noteikts, ka diennakts atpūtas ilgums
24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks
par 12 stundām pēc kārtas, bet seko
piebilde, ka šo noteikumu var nepiemērot, ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks.
Uzmanība pievērsta DL 140. panta formulējumam “aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām
pēc kārtas”, kas nozīmē, ka, pirmkārt,
nav aizliegts nodarbināt darbinieku
24 stundas pēc kārtas, un, otrkārt, nav
nodefinēts, cik ilgai jābūt nepārtrauktajai atpūtai līdz brīdim, kad darbinieks atkal ķeras pie darba. Līdz ar to
sanāk, ka, atbilstoši spēkā esošajam
Darba likuma formulējumam, teorētiski tiek pieļauta situācija, ka darbinieks
nedēļā maksimāli pieļaujamo laiku var
nostrādāt nepilnās trijās dienās – kad
darbinieks nostrādājis 24 stundas pēc
kārtas, var ļaut viņam atpūsties vienu
stundu, tad atkal likt iet strādāt nākamās 24 stundas, tad vēlreiz ļaut atpūsties vienu stundu un atkal ļaut viņam
ķerties pie darba uz 8 stundām. Un
tikai tad ļaut atpūsties vairākas dienas
līdz nākamajam nedēļas sākuma atskaites brīdim. Formāli, nepiemērojot
diennakts atpūtas laiku, sanāk, ka cilvēks var strādāt pēc piemērā aprakstītā
grafika.

Kā aizsargāt darbiniekus,
kuru darbs saistīts
ar īpašu risku?
Darba likumā nav paredzēta īpaša
aizsardzība darbiniekiem, kuru darbs
saistīts ar īpašu risku. Tie cilvēki, kas
strādā nakts darbu, un nakts darbinieki*, paši uzskata, ka viņu darbs jau pats
par sevi ir saistīts ar īpašu risku. Tajā
pašā laikā mūsu Darba likumā nakts
darbs nav kvalificēts kā darbs, kas
būtu saistīts ar īpašu risku. Līdz ar to
arī viens no ieteikumiem būtu rosināt
diskusiju par iespēju likumā iekļaut
precīzu formulējumu.
Viens no arodbiedrību priekšlikumiem, ko varētu piemērot, domājot
ne tikai par cilvēkiem, kas strādā nakts
darbu, un nakts darbiniekiem, bet arī
par maiņu darba veicējiem, būtu iespēja viņiem piešķirt īpašu papildu atvaļinājumu.
*DL 138. pantā noteikts, ka nakts
darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts
laiku saprot laikposmu no pulksten 22
līdz 6. Par nakts darbinieku Darba likuma izpratnē uzskata darbinieku,
kurš parasti veic nakts darbu saskaņā
ar maiņas grafiku vai vismaz 50 dienas
kalendāra gadā.

Atvaļinājuma pārcelšana
DL 149. pantā noteikts, ka, darbiniekam un darba devējam vienojoties,
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
kārtējā gadā var piešķirt pa daļām,
no kurām viena daļa, kas jāizmanto
kārtējā gadā, nedrīkst būt īsāka par
divām nedēļām, bet atlikušo ikgadējā
atvaļinājuma daļu atļauts pārcelt uz
nākamo gadu.
Arodbiedrības rosina diskusiju,
lai pievērstu uzmanību iespējamajām
sekām, kādas šāda atvaļinājuma daļas

pārcelšana, respektīvi, atgriešanās jaunā darba ciklā pēc nepilnas atpūtas,
var atstāt uz darbinieka veselību. Runa
ir arī par to, vai turpmāk vispār būtu
pieļaujama ikgadējā atvaļinājuma izmantošana pa daļām. Iespējams, ka šo
problēmu var risināt, iekļaujot regulējumu koplīgumos.

Laiks jauna darba
meklēšanai
Šobrīd DL 111. pantā paredzēts, ka pēc
darba līguma uzteikšanas, ja darbinieks
darba devējam iesniedz rakstveida
pieprasījumu par to, ka viņam nepieciešams laiks jauna darba meklēšanai,
darba devējam ir pienākums nolīgtā
darba laika ietvaros piešķirt darbiniekam šādu iespēju (atbilstošu laiku cita
darba meklēšanai). Bet Darba likumā
nav precīzi noteikts, cik ilgs laiks darbiniekam būtu atvēlams jauna darba
meklēšanai – vai tās ir stundas, dienas
vai pat nedēļas. Piemēram, kaimiņos
Lietuvā Darba likumā ir noteikts konkrēts laiks – pēc darba līguma uzteikšanas jauna darba meklēšanai darbiniekam tiek piešķirti 10 % no viņam
noteiktā darba laika.
DL 111. pantā noteikts, ka to, cik
ilgs ir jaunā darba meklēšanas laika ilgums un kāds ir šajā laikposmā darbiniekam saglabājamās izpeļņas apmērs,
var atrunāt darba koplīgumā vai darba
līgumā. Bet arodbiedrības gribētu panākt, lai Darba likumā tiktu noteikts
minimālais pieļaujamais laiks, kuru
darba devējam ir pienākums piešķirt
darbiniekam jauna darba meklēšanai
pēc tam, kad viņam uzteikts darba līgums.

Uzteikuma termiņš
Situācijās, kad darbiniekam tiek
piedāvāts jauns darbs, parasti tiek
gaidīta operatīva atbilde. Tajā pašā
laikā līdzšinējais darba devējs var
nevēlēties darbinieku atbrīvot ātrāk
par DL 100. pantā noteikto laiku –
darbiniekam ir tiesības rakstveidā
uzteikt darba līgumu vienu mēnesi
iepriekš, ja vien darba koplīgumā vai
darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Likumā paredzēts,
ka, darbiniekam un darba devējam
vienojoties, darba līgumu var izbeigt
arī pirms uzteikuma termiņa beigšanās. Ja darba devējs nevēlas vienoties,
tad darba ņēmējam paliek divas izvēles – ignorēt līdzšinējo darba devēju
un uzsākt darbu jaunajā vietā vai arī
pakļauties darba devēja prasībai, godīgi atstrādāt mēnesi pēc uzteikuma,
tā riskējot zaudēt jauno un vairāk iekārojamo darbu.
Arodbiedrību priekšlikums ir
Darba likumā paredzēt saīsinātu termiņu darbinieka uzteikumam, lai gadījumos, kad viņš atradis jaunu darbu,
pietiktu ar īsāku laika sprīdi darba devēja brīdināšanai par vēlmi neturpināt
līdzšinējās darba attiecības, uzskatot,
ka šāds nosacījums darba devējiem nebūtu pārāk apgrūtinošs. Vēl jo vairāk
tāpēc, ka Latvijā vēl aizvien ir augsts
bezdarba līmenis un daudz darba meklētāju. Līdz ar to darba devējiem nevajadzētu būt lielām problēmām jauna
darbinieka pieņemšanai uz atbrīvojušos vakanci.
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Darba likums ir labs,
bet var būt vēl labāks
Uzteikuma atsaukšana
DL 100. pantā noteikts, ka darbinieka
tiesības atsaukt uzteikumu nosaka darba devējs, ja šādas tiesības nav noteikta darba koplīgumā vai darba līgumā.
Šāda norma būtu nepieciešama gadījumos, ja kādu apstākļu dēļ pārdomā
pats darbinieks vai jaunais darba devējs, piemēram, uzaicinātajam cilvēkam tomēr atsakot solīto vakanci.
Šajā gadījumā būtu jāparedz kāds
noteikts termiņš, piemēram, trīs dienas, kuru laikā darbinieks bez darba
devēja piekrišanas varētu atsaukt savu
uzteikumu.

Terminētie darba līgumi
Ja darba līgums ir noslēgts, piemēram,
uz diviem gadiem, darbinieks rēķinās,
ka viņam darbs būs divus gadus. Bet
var gadīties, ka darba devējs pēkšņi
nolemj veikt darbinieku skaita samazināšanu vai uzteikt darba līgumu kādu
citu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību.
Šajā situācijā mēs gribam, līdzīgi
kā mūsu kaimiņvalstīs, paredzēt, ka
gadījumā, ja šis līgums no darba devēja puses tiek uzteikts pirms termiņa,
tad darba devējam būtu pienākums
aprēķināt darbiniekam kompensāciju par periodu līdz līguma beigām.
Piemēram, ja līgums tiek izbeigts trīs
mēnešus pirms termiņa notecējuma,
tad darbiniekam būtu tiesības prasīt
kompensāciju par šiem pēdējiem trim
mēnešiem, kuros darba devējs viņu
nav nodrošinājis ar darbu.

Rīkojuma izsniegšana
rakstveidā
Smieklīgs un traģikomisks kāzuss –
darba devējs izdod rīkojumu un ar to
iepazīstina darbinieku, taču atsakās šo
dokumentu izsniegt darbiniekam “uz
rokas”. Kā šajā dīvainajā situācijā rīkoties darbiniekam?
Te jāpaskaidro, ka gadījumā, ja
darbiniekam ir pretenzijas pret darba
devēja rīkojumu un viņš vēlas vērsties
Valsts darba inspekcijā (VDI) vai tiesā,
šīs instances lūgs uzrādīt dokumentu,
kas ir par pamatu darbinieka celtajām
pretenzijām. Ja šāda dokumenta nav,
ne VDI, ne tiesa nevar pieņemt darbinieka pretenzijas izskatīšanai.
Mēs uzskatām, ka šādos gadījumos
darbiniekam ir tiesības saņemt rīkojumu rakstveidā, lai nepieciešamības
gadījumā, ja, piemēram, izteikts aizrādījums, noteikts disciplinārsods vai
darbinieks atstādināts no darba, darbiniekam būtu dokuments, ar kuru
vērsties VDI vai tiesā, ja viņš darba
devēja rīkojumam nepiekrīt un vēlas
to apstrīdēt.

Uz darba koplīgumu
balstīta drošība

Ko darīt situācijā, ja darba devējs
ir noslēdzis darba koplīgumu, bet tajā
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5.

Alsviķu arodskolas komandas puiši sevi sauca par “rūķīšiem”, jo viņu
komandā bija tikai viena “Sniegbaltīte”.

Aktuāli!
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma komandai Vidzemes pusfinālā
palīdzēja pat sienas, jo konkurss notika viņu tehnikuma telpās, taču
ceļazīmei uz finālu dažu punktu pietrūka.

decembrī
biznesa
augstskolā “Turība” risināsies LBAS rīkotā
konkursa “Profs” fināls.
Par superuzvaru cīnīsies visos piecos
Latvijas reģionos notikušo pusfinālu
uzvarētājkomandas. Rīgu un Rīgas reģionu finālā pārstāvēs Ogres Valsts tehnikums, Kurzemi – Liepājas Valsts tehnikums, Latgali – Viduslatgales profesionālā vidusskola, Zemgali – Jelgavas
tehnikums, bet Vidzemi – Valmieras
profesionālā vidusskola.
Konkursa “Profs” mērķis ir veicināt
jauniešu izpratni par darba tiesībām
un darba aizsardzību, kā arī dot iespēju
viņiem labāk iepazīt arodbiedrības un
to lomu darbinieku interešu aizstāvībā
un darba attiecību risināšanā.
Katra no finālā pārstāvēto komandu skolām, pateicoties saviem erudītajiem audzēkņiem un viņus konkursā
atbalstošajiem pedagogiem, saņems
dāvanu karti datortehnikas iegādei, kā
arī īpašu “Profs 2012” kausu – šīs balvas komandas jau ir godam nopelnījušas un saņems garantēti. Taču tāpēc
fināla intriga nemazinās, un padoties
negrasās neviena komanda, jo uzvaras
garšu vēl patīkamāku vērtīs līderu balvas – katrs komandas dalībnieks personiskai lietošanai saņems viedtālruni
“HTC Desire C”.
Cīņa par uzvaru nepārprotami būs
ļoti principiāla. Interesanti, ka Liepājas
Valsts tehnikuma komanda “Profa”
uzvaras laurus plūkusi jau trīs reizes –
2008., 2010. un 2011. gadā. Šoreiz finālā
startēs arī 2009. gada uzvarētāji – Ogres
Valsts tehnikums. Komandu sastāvs
gan ir pilnībā nomainījies – katru gadu

konkursā piedalās citi audzēkņi. Tomēr
ir pilnīgi skaidrs, ka liepājnieki cīnīsies
kā lauvas, jo viņi ir ieinteresēti saglabāt
savas pozīcijas. Arī ogrēniešiem būtu
goda lieta atgūt savu palmas zaru un svinēt atkārtotu uzvaru. Taču agrākie panākumi nekādas priekšrocības komandām nedos. To apliecināja arī konkursa
žūrijas vadītāja – LBAS priekšsēdētāja
vietniece Līvija MARCINKĒVIČA –,
kas klātienē sekoja līdzi visām “Profa”
pusfināla cīņām. Viņa apstiprināja, ka
finālā komandu vērtēšana sāksies no
absolūta 0 punkta:
– “Profa” komandu vērtētāji ir
draudzīgi, bet stingri un principiāli.
Žūrijā strādā gan LBAS darba tiesību
un darba aizsardzības eksperti, gan
arī Valsts darba inspekcijas un Latvijas
Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Vērtējot komandas, to iepriekšējās
uzvaras netiek respektētas. Mums ir
svarīgi, lai apgūtās zināšanas jauniešiem noderētu dzīvē un viņi prastu tās
izmantot.
Šogad “Profs” ap sevi pulcēja vēl
plašāku profesionālo mācību iestāžu
audzēkņu loku nekā līdz šim. Ja iepriekšējos gados konkursā piedalījās
tikai vecāko kursu audzēkņi, tad šogad
līdz ar izmaiņām konkursa nolikumā
iespēja pārbaudīt savas zināšanas tika
dota arī jaunāko kursu audzēkņiem.
Vissīvākās cīņas par iekļūšanu finālā
šogad risinājās Rīgas reģionā, kur pusfinālā startēja desmit komandas.
Konkursu “Profs” LBAS rīko ar
Eiropas Sociālā fonda atbalstu un sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Valsts
darba inspekciju l
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Kas bija pirmdiena, 19. novem
bris, – brīvdiena vai svētku diena?
Jautājums. Kā darbiniekam jāaprēķina samaksa par darbu pirmdienā,
2012. gada 19. novembrī, kas bija
brīvdiena kā kompensācija par svētdienā iekritušo svētku dienu – 18. novembri? Precīzāk – vai par darbu šajā
kompensētajā brīvdienā jāmaksā kā
par darbu svētku dienā?
Atbilde. Likumā “Par svētku un
atceres dienām” noteikts: ja svētku
dienas – 4. maijs un 18. novembris  –
iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.
Svētku diena bija 2012. gada 18. novembris. 2012. gada 19. novembris
bija brīvdiena pēc svētku dienas, līdz
ar to par darbu šā gada 19. novembrī
nepienākas piemaksa kā par darbu
svētku dienā, neatkarīgi no tā, kādā
krāsā šī diena – 19. novembris – ir iezīmēta kalendārā.

Vidzemes reģionā uzvarēja un
konkursa “Profs” finālā piedalīsies
Valmieras profesionālās vidusskolas
“Drošzinātāji” ar komandas
kapteini Aigaru RAGOVSKI.
Audzēkņus konkursam gatavoja
skolotāja Zeltīte VILCIŅA.

“Profs” izaicina topošos profus
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pašā laikā individuālajos darba līgumos cenšas ar darbiniekiem atsevišķi
vienoties par papildu bonusiem? Šāda
darba devēja rīcība varētu būt izskaidrojama ar vēlmi darbiniekiem “izsist”
motivāciju būt arodbiedrībās, jo līdz
ar individuālu papildu vienošanos
noslēgšanu šīs individuālās attiecības
kļūst izdevīgākas par kolektīvo darba
līgumu.
Lai novērstu šādas situācijas, arodbiedrības ierosina noteikt: ja uzņēmumā ir noslēgts darba koplīgums, tad
visām sociālajām garantijām ir jābūt
noteiktām koplīgumā un ar darba līgumiem nav pieļaujama darba koplīgumā
noteikto bonusu “pārtrumpošana”.
Mēs piedāvājam darba koplīgumos
atļaut vienoties par zināmām atkāpēm
no Darba likuma, lai šie darba koplīgumi ir interesantāki un saistošāki
abām pusēm – gan darbiniekiem, gan
darba devējiem. Darba koplīgumā var
iekļaut tādus nosacījumus, kas ir izdevīgi darba devējam, ar nosacījumu, ka
darbinieki, piekrītot noteiktam kompromisam, par to pretim iegūst kādu
alternatīvu darba devēja nodrošinātu
labumu.
Kā standartparaugs šādam risinājumam ir summētā darba laika pārskata
periods. DL 140. pantā noteikts, ka
summētā darba laika pārskata periods
ir viens mēnesis, ja darba koplīgumā
vai darba līgumā nav noteikts garāks
pārskata periods. Darbinieks un darba
devējs darba līgumā var vienoties par
pārskata perioda ilgumu, taču ne ilgāku par trim mēnešiem, bet koplīgumā – ne ilgāku par 12 mēnešiem.
Pēc līdzības ar šo risinājumu par
summēto darba laiku, kad darba koplīgumā darbinieki var paiet soli pretī
darba devējam, arodbiedrības vēlētos
panākt, ka konkrēts modelis, kā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļa var
tikt pārcelta uz nākamo gadu, tiek atrunāts tikai darba koplīgumā l
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Barkavas Profesionālās vidusskolas komanda “Stilīgie” valdzināja ar stilu.

Puiši no Cēsu profesionālās vidusskolas komandas “Ašie zēni”.
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Ilma RUGĀJA
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īgas Stradiņa universitātes Darba drošības un
vides veselības institūta
Higiēnas un arodslimību
laboratorijas vadošā pētniece, medicīnas doktore Inese MĀRTIŅSONE
uzsver, ka aukstums, ja uz to raugāmies kā vienu no riska faktoriem
darba vidē, sadzīvē un mūsu
dzīvē kopumā,
vienmēr aplūkojams “draudzīgā
un nesaraujamā
kompānijā” ar
gaisa
kustības
ātrumu un mitrumu:
– Aukstums tiešā izpratnē mums
saistās ar salšanas sajūtu. Bet auk
stums ir tikai viens no mikroklimatu
veidojošajiem faktoriem. Kārtīgs sals
un bezvējš būs daudz vieglāk panesams nekā niecīgi “mīnusi” ar krietnu
vēju piedevās. Cimdi salā sildīs rokas
tikai tad, ja būs sausi. Bet samirkušos
cimdos rokas ātri nosals pat tad, ja
temperatūra laukā būs virs 0.
– Vēlu rudeni, ziemu un agru pavasari – to visu kopā mēs dēvējam
par apkures sezonu.

– Kur jaunas biroju telpas, tur vajadzētu būt silti un patīkami. Taču strādāt nākas arī plašos ražošanas cehos ar
augstiem griestiem, angāra tipa ēkās,
noliktavās, kas ir grūti apsildāmas vai
vispār netiek apsildītas. Tādā darba
vidē temperatūra līdz 12–13 grādiem
nokrītas jau rudenī, kad vēl nemaz
nav sala. Kad gaisa temperatūra ārā ir
zem 0, šādās darba telpās temperatūra mēdz nokristies zem 10 grādiem,
pietuvojoties āra temperatūrai. Tādi
apstākļi nereti ir gateros, metālapstrādes cehos, būvmateriālu noliktavās…
Domājot par cilvēku sajūtām un kopējo mikroklimatu darba vidē, uzmanība noteikti jāpievērš arī gaisa plūsmas
ātrumam un mitrumam. Aukstums
darba vidē ir problēma. Taču tā nav
vienīgā. Nelabvēlīgu mikroklimatu
rada arī kontrasti – pārāk mainīgas
temperatūras. Piemēram, metālapstrādes cehā pie kausēšanas krāsns ir
ļoti augsta temperatūra, bet netālu no
tās – būtisks temperatūras kritums,
kas arī nelabvēlīgi iespaido šādā vidē
strādājošos. Strādājot telpā, ir jāpievērš uzmanība, kādā temperatūrā atrodas ķermenis, kājas, galva. Ja telpā
kopumā būs silti, bet grīda būs izteikti
auksta, tad cilvēks tik un tā nejutīsies
komfortabli. Ja birojā būs 18 grādi, bet
pie grīdas varbūt tikai 8 grādi, pie datoriem sēdošajiem sals kājas. Tā mēdz
būt diezgan raksturīga situācija vecā

vairāku uzņēmumu darba aizsardzības speciālistiem par to, ka pārāk sausa gaisa dēļ jutīgākiem cilvēkiem pat
sākusies deguna asiņošana.
– Kā darba devējs vai paši darbinieki var parūpēties par nepieciešamo gaisa mitrumu telpās?

– Viens no risinājumiem, kas varētu līdzēt – turēt darba telpās daudz
zaļo augu un tos regulāri un kārtīgi
laistīt. Var likt mitru dvieli uz radiatoriem vai izmantot speciālu gaisa mitrinātāju.

– Kā prātīgāk glābties no aukstuma – vilkt vairākas drēbju kārtas
vai vienu, bet tad labi biezu?

Auksti!

tipa biroju telpās, kas atrodas, piemēram, virs neapkurinātām noliktavām
vai garāžām. Lai cilvēks telpā justos
komfortabli, ieteicams, lai temperatūras amplitūda vertikālajā zonā, kurā
atrodas pēdas un jostasvieta, nebūtu
lielākas par 3 grādiem. Līdzīgi ir ar
temperatūras amplitūdu zonā “viduklis–galva”. Termālo komfortu var
noteikt pēc cilvēka pašsajūtas – ja
cilvēks, strādājot konkrētajos mikro
klimatiskajos apstākļos, jūtas labi, tad
ir pamats domāt, ka ar temperatūru,
gaisa plūsmu un mitrumu te viss ir
kārtībā. Protams, ir jāņem vērā, kādu
darbu cilvēks dara un kas viņam ir
mugurā. Ministru kabineta 2009. gada
28. aprīļa noteikumos Nr. 359 “Darba
aizsardzības prasības darba vietās”
noteiktas atšķirīgas prasības telpu
mikroklimatam, kādam tam vajadzētu būt, ja tajās tiek veikts viegls, vidēji
smags vai smags darbs (skat. tabulu).
Ja, veicot darbu ar lielu fizisko piepūli,
cilvēks būs satuntuļojies vatenī, viņš
stipri svīdīs un nejutīsies patīkami.
Bet aukstumā izmesties T kreklā arī
nebūs prāta darbs. Tātad vienmēr jāatceras par piemērota darba apģērba
izvēli. Starp citu, Latvijā noteikumos
paredzēti atšķirīgi darba vides temperatūras diapazoni, ņemot vērā, vai tas
ir siltais un aukstais gada periods.
– Kad tad īsti pie mums sākas
gada aukstais periods – vai tad, kad
uzsnieg pirmais sniegs, vai tad, kad
daudzdzīvokļu namiem tiek pieslēgta centrālapkure?

– Par auksto gada periodu pieņemts uzskatīt laiku, kad diennakts
vidējā gaisa temperatūra noslīd zem
10 grādiem. Tātad tas sākas vēl pirms
apkures sezonas. Tad, pēc ISO standarta, telpās, kurās tiek veikts darbs
bez īpašas fiziskas piepūles, par komforta temperatūru uzskatām 22 grādus
ar svārstībām par diviem grādiem uz
augšu vai leju – no 20 līdz 24 grādiem. Turklāt vidējais gaisa kustības
ātrums telpā nedrīkstētu būt lielāks
par 0,23 metriem sekundē. Ja gaisa
plūsma ir ātrāka, tad telpā ir caurvējš.

– Kādu gaisa plūsmas ātrumu
cilvēks vispār spēj sajust?

– Cilvēka āda spēj reaģēt uz ļoti
vieglu vēja pūsmu, pat ja tās ātrums
ir tikai 0,03 metri sekundē – tas būtu
tikai 108 metri stundā.
– Kādas ir gada aukstajam periodam raksturīgākās problēmas?

– Nepietiekami apkurinātas telpas, kurās temperatūra ir ap 13–15
grādiem. Ja cilvēkam vēsās telpās jā-

Foto – © Rafal Olechowski /Fotolia.com

Nedaudz ironizējot par Latvijā
valdošajiem klimatiskajiem
apstākļiem, varam teikt,
ka mums ir viena vasara un
trīs ziemas. Turklāt gada
aukstajam laikam mums
jāgatavojas nopietni un
pamatīgi, jo sals ietekmē ne
tikai tos, kam nākas strādāt
zem klajas debess vai aukstās
telpās, – ziemā, rudens
drēgnumā un nesteidzīgā
pavasarī mikroklimats
daudzviet mainās arī biroju
telpās.

veic smags darbs, tad 15 grādi vēl ir
ciešama temperatūra, taču to varētu
uzskatīt par zemāko pieļaujamo robežu. Ja veicamais darbs ir vidēji smags,
tad temperatūrai telpā vajadzētu būt
vismaz 16 grādiem. Telpās, kurās ir
centrālapkure, uzmanība būtu jāpievērš arī gaisa mitrumam. Apkures
sezonas laikā telpās strauji krītas gaisa
mitrums. Ja noteikumos un citos standartos paredzēts, ka gaisa mitrumam
darba telpā vajadzētu būt robežās no
30 % līdz 70 %, tad, ieslēdzot apkuri,

mitruma līmenis daudzviet nokrītas
zem minimālās robežas. Mēs esam
apsekojuši telpas un konstatējuši pat
15 % gaisa mitrumu – tas ir ļoti sauss
gaiss.
– Kā pārāk sauss gaiss darba
vidē apdraud strādājošos cilvēkus?

– Jo sausāks gaiss, jo ātrāk žūst
gļotādas – parādās sausuma sajūta
mutē un degunā. Rodas graušanas
sajūta acīs, it kā būtu iebirušas smiltis. Pagājušajā ziemā mēs biežāk nekā
citus gadus saņēmām informāciju no

Darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības
atkarībā no fiziskās slodzes
Gada periods

Darba
kategorija*

Gaisa tempe
ratūra (C°)

Gaisa relatīvais
mitrums (%)

Gaisa kustības
ātrums (m/s)

Gada aukstais
periods

(vidējā gaisa temperatūra +10 °C vai mazāk)

Gada siltais
periods

(vidējā gaisa temperatūra vairāk par +10 °C)

I

19,0–25,0

30–70

0,05–0,15

II

16,0–23,0

30–70

0,1–0,3

III

13,0–21,0

30–70

0,2–0,4

I

20,0–28,0

30–70

0,05–0,15

II

16,0–27,0

30–70

0,1–0,4

III

15,0–26,0

30–70

0,2–0,5

* I kategorija – darbs nav saistīts ar fizisku piepūli vai prasa ļoti nelielu vai nelielu fizisku piepūli (piemēram, visi garīga darba darītāji, darbs pie dažādām vadības pultīm, darbs, kas tiek veikts sēdus,
stāvus vai pārvietojoties, vieglu priekšmetu (līdz 1 kg) pārvietošana).
II kategorija – darbs, kas saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisko piepūli (piemēram, pastāvīga smagumu
(līdz 10 kg) celšana un pārvietošana, metināšana, metālapstrādes darbi).
III kategorija – smags darbs (piemēram, pastāvīga smagumu (vairāk par 10 kg) celšana un pārvietošana).

Pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām
un temperatūras korekcijas tabula		
I. Pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām*			
Faktiskā gaisa
temperatūra* (°C)

Maksimālā nepārtrauktā
aukstuma ekspozīcija (min.)

Minimālais atpūtas laiks
minūtēs (min.)

–5 līdz –10
–10 līdz –18
–18 līdz –30
Zem –30

90
80
70
60

15
20
25
30

*N
 osakot faktisko gaisa temperatūru, ņem vērā individuālo aizsardzības līdzekļu (darba apģērba un
apavu) lietošanas ietekmi, kā arī vēja ātrumu.			

II. Temperatūras korekcijas tabula atkarībā no vēja ātruma
Gaisa temperatūra ārpus telpām (°C)

Vēja
ātrums
(m/s)

0

–5

1,8
2
3
5
8
11
15

0
–1
–4
–9
–13
–16
–18

–5
–6
–10
–15
–20
–23
–26

–10

–15

–20

–30

–25
–27
–32
–40
–48
–53
–57

–30
–32
–38
–47
–55
–60
–65

Faktiskā temperatūra (°C)
–10
–11
–15
–21
–27
–31
–34

–15
–16
–21
–28
–34
–38
–42

–20
–21
–27
–34
–41
–46
–49

Avots – MK noteikumi Nr. 359 (28.4.2009.)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

– Aukstā laikā astoņas ierastās
darbdienas stundas zem klajas debess cilvēkam ir smags pārbaudījums.

– Tāpēc arī normatīvos skaidri
definēts, ka cilvēkam pēc noteiktām
darba stundām vai minūtēm aukstā
laikā ārā ir jābūt iespējai noteiktu laiku
atpūsties siltumā (skat. tabulu). Ja rokas vai kājas stipri nosalušas – pirksti
kļuvuši stīvi un bāli –, nekādā gadījumā nevajadzētu steigties ar mērcēšanu karstā ūdenī. Atsildīšanai jānotiek
lēnām un pakāpeniski, lai nepieļautu
cietušo audu vēl lielāku traumēšanu.

– Daudziem cilvēkiem strādājot
vienā telpā, kā tas daudzviet ir plašajos atklātajos birojos, lielākā daļa
darbinieku esošajā mikroklimatā
parasti jūtas labi. Taču kāds tajos
pašos apstākļos var teikt, ka viņam
salst, bet vēl kāds – ka viņam ir par
karstu.

– Reti būs tāda situācija, kad visiem viss būs labi. Ir redzēts, kā kolēģi
“cīnās”, raustot logus vaļā un ciet. Jo
vienam karsti, bet otram salst. Slikti,
ja kolēģi tāpēc sastrīdas. Labi, ja viņi
spēj panākt kādu kompromisu, piemēram, ļaujot salīgajam kolēģim
pārcelties strādāt uz to darba vietu,
kas atrodas tālāk no loga. Pat starptautiski standarti nosaka, ka telpā
drīkst būt līdz 10 % ar konkrēto mikroklimatu ne pārāk apmierinātu darbinieku – šie 10 % tiek uzskatīti par
maksimāli pieļaujamo darbinieku neapmierinātības robežu. Gandrīz katrs
no mums pats pēc savas pieredzes
zinās, ka kolektīvā parasti atrodas
kāds kašķīgāks kolēģis, kam viss šķiet
sliktāks vai vairāk kaitinošs nekā pārējiem. Taču arī viena cilvēka iebildes
nevajadzētu ignorēt, ja jūtams, ka
telpās ir noteiktajiem standartiem
neatbilstošs mikroklimats. Tas ir pietiekams iemesls domāt, kā uzlabot
kopējo situāciju l
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– Ja, veicot darbu, jākustas, tad
biezs apģērbs ierobežos kustību amplitūdu. Tāpēc piemērotam darba
apģērbam jāpievērš nopietna uzmanība. Piemēram, citviet Eiropā esmu
redzējusi darba apģērbu, kas tiek ražots noteiktiem mērķiem un atbilstoši
noteiktai tehniskajai specifikācijai ar
skaidrām norādēm, cik siltuma vienību tas aiztur. Darba devējam ir iespēja
iegādāties un darbiniekam izvēlēties
slodzei un darba vides temperatūrai
piemērotāko darba apģērbu. Mēs varētu tikai priecāties, ja arī Latvijā darba devēji spētu pievērst tik lielu vērību
darba apģērbu izvēlei un kvalitātei.
Nenoliedzami, darbiniekam ir vieglāk strādāt, ja viņam mugurā ir viens
atbilstošs apģērba gabals, nevis trīs
džemperi viens pāri otram. Daudzi
turpina uzskatīt, ka labākais apģērbs ir
no kokvilnas, jo tā ir dabisks materiāls
un labi uzsūc sviedrus. Taču tagad tiek
ražoti augstas klases ļoti labi elpojoši
sintētiskie materiāli, kas darba apģērbam ir piemērotāki par tradicionālo
kokvilnu vai vilnu.

