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Š ogad pavasaris kā iespītē
jies – neļauj vīriem ķerties 
pie ceļu lāpīšanas. Tehnika 
jau laikus sagatavota dar

bam. Bet, kamēr sals vai ceļi slapji, 
īstais laiks remontam vēl nav pienācis, 
stāsta AS “Latvijas autoceļu uzturē
tājs” Jēkabpils ceļu rajona Aizkraukles 
nodaļas ražošanas inženiere Helēna 
VEITNERE, kurai no 2011. gada 
nogales uzticēti arī Latvijas Ceļu dar
binieku arodu apvienības (LCDAA) 
priekšsēdētājas pienākumi. 

Lai arī formāli Helēnu var uzska
tīt par jaunu nozares arodbiedrības 
vadītāju, viņas pieredze vērtējama kā 
pietiekami solīda – nozares arodbied
rības valdē nostrādāti apmēram 15 
gadi. AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Aizkraukles ceļu rajonā viņa labu lai
ku vadījusi personāldaļu. Pabeigusi 
Rīgas Tehnisko universitāti, saņemot 
maģistra diplomu kvalitātes vadībā.

– Vienu laiku biju materiālu grā
matvede, arī algas esmu rēķinājusi. 
Tagad man visvairāk palīdz kvalitātes 
vadības auditores zināšanas un piere
dze, – piebilst Helēna. 

Helēnas vadītā LCDAA, zem 
kuras spārna apvienojušās 26 noza
res dalīborganizācijas, ir viena no 
20  Lat vijas Brīvo arodbiedrību savie
nības dalīborganizācijām. Kopumā 
“Latvijas ceļu uzturētājā” strādā apmē
ram 2000 cilvēku, no kuriem gandrīz 
70 % ir arodbiedrības biedri. Viens no 
Helēnas šā gada galvenajiem mērķiem 
ir panākt, lai visās nozares arodbied
rības dalīborganizācijās tiktu ievēlētas 
un apmācītas darbinieku uzticības 
personas darba aizsardzībā: 

– Lielākajā daļā kolektīvu uzticī
bas personas jau darbojas, taču gribas 
panākt, lai tās būtu visos kolektīvos. 
Lielākā daļa mūsu darbinieku strādā 
uz ceļa. Protams, darba aizsardzības 
prasības jāievēro arī tiem, kas strādā 
birojā, bet uz ceļa dažādu darba vides 
riska faktoru ir nesalīdzināmi vairāk. 
Nevēlos aizvainot visus braucējus, bet 
uz ceļa ir ļoti daudz pārgalvīgu stūrē
tāju – ne norādes par braukšanas ātru
ma ierobežojumu, ne drošas distances 
ievērošanu netiek pietiekami respek
tētas. Daudzi ignorē visu, kas viņiem 

šķiet traucējošs. Ne velti mūsu strād
nieki saka, ka viņiem acis būtu nepie
ciešamas arī pakausī – vīri strādā, bet 
mašīnu riepas švīkst pāris milimetru 
attālumā gar papēžiem.

Protams, remontdarbu laikā 
braukšana nav tik ērta kā uz brīva ceļa. 
Bet, ja mēs ceļus nelabosim, drīz vien 
pa tiem vispār pabraukt nevarēsim. 
Pirms vairākiem gadiem Ogres pusē 
kāds pārgalvīgs braucējs, ignorējot uz 
ceļa izvietotos norobežojumus un āt
ruma ierobežojumu, traumēja vienu 
no strādniekiem. Par laimi, traumas 

nebija bīstamas. Bet cilvēks, kas uz 
darbu aiziet ar veseliem locekļiem, 
grib arī vakarā vesels atgriezties mājās. 

– Kā jūs organizējat darba drošī-
bas apmācības?

– Katras sezonas sākumā gan 
pirms ceļu tīrīšanas un kaisīšanas 
ziemas sezonā, gan pirms bedrīšu re
monta notiek apmācības. Cilvēki tiek 
instruēti. Runājam ne tikai par darba 
aizsardzības un darba drošību, bet arī 
par arodbiedrības lietām un darba re
zultātiem.

avīzeDarba attiecības un darba drošība

Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienības

informatīvais
izdevums

Nr. 1 (17)   2013Vienotībā spēks!

Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä

Turpinājumu lasiet 3. lpp. ä

Fo
to

 –
 A

rn
is

 R
ug

āj
s

Meklējam   
kopsaucēju!

Mācāmies 
pareizi saskaitīt 
nopelnīto 6.–7. lpp.4.–5. lpp.2. lpp.

P agājušajā gadā Latvijā ne
laimes gadījumos darbā 
bojā gāja 34 cilvēki, bet 
vēl 213 cilvēki darbā guva 

smagas traumas.
Aiz sausās statistikas slēpjas ne 

tikai zaudētas dzīvības un ļoti sāpī
gi pavērsieni daudzu ģimeņu dzīvē, 
bet arī satraucoša tendence, ka nāves 
gadījumu un smagu traumu darbā 
ar katru gadu kļūst aizvien vairāk. 
Salīdzinājumam – 2011. gadā dar
bā bojā gāja 33 cilvēki, bet smagas 
traumas guva 192 cilvēki. 2010. gadā 
darbā bojā gāja 25 cilvēki, bet smagas 

traumas guva 155 cilvēki. Un traģiskā 
statistika turpinās – pēc Valsts darba 
inspekcijas rīcībā esošās informācijas, 
laikā no šī gada sākuma līdz 11. mar
tam nelaimes gadījumos darbā bojā 
gājuši 13 cilvēki, bet vēl 33  cilvēki 
darbā guvuši smagas traumas.

Nelaimes gadījumos darbā bojā 
gājušo skaita ziņā situācija Latvijā uz 
Eiropas fona izskatās dramatiski – ja 
citās valstīs darba negadījumos ik 
gadu dzīvību zaudē vidēji divi cilvē
ki uz 100 000 strādājošo, tad Latvijā 
bojā iet divreiz vairāk – četri cilvēki uz 
100  000 strādājošo.

Gan jāatzīst – ja kopā ar šiem fak
tiem pāri nogrūst citas informācijas 
lavīna, tie ātri pagaist no atmiņas. 
Pavisam citādi, ja fakti vizualizēti un 
savām acīm ieraudzīti…

Lai pievērstu lielāku sabiedrības 
uzmanību darba drošībai un iespē
jamām traģiskām sekām, kādas var 
izraisīt nevērīga attieksme darbā, 
no 25. februāra līdz 3. martam Rīgā, 
Esplanādes laukumā, bija aplūkojama 
provokatīva vides instalācija – 34 uz 
nestuvēm guloši ar baltiem pārsegiem 
apklāti cilvēku ķermeņu atveidojumi, 
ar tiem simbolizējot pērn darba nega
dījumos bojā gājušos cilvēkus. 

Lielākā daļa garāmgājēju, kas bija 
pamanījuši un pievērsuši uzmanību 
šai vides instalācijai, atzina, ka pirmais 
iespaids ir bijis šokējošs, pat baiss. 

Vislielāko interesi par šo akciju izrādī
ja gados jauni cilvēki. Reakcija bija da
žāda – bija cilvēki, kas ar lielu interesi 
fotografēja instalāciju. Daļa garāmgā
jēju vienaldzīgi pagāja garām, bet daži, 
aizgriežot galvu, centās tai pēc iespējas 
ātrāk pasteigties garām. 

Vairākums no akcijas rīkotāju uz
runātajiem garāmgājējiem atzina, ka 
šī instalācija pievērsusi uzmanību tam, 
par ko ikdienā reti aizdomājamies. 
Daži izteicās, ka viņi strādā birojos pie 
datoriem, kur nesaskatot nekādus dar
ba vides riskus. 

AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona Aizkraukles nodaļas ražošanas inženiere un Latvijas 
Ceļu darbinieku arodu apvienības priekšsēdētāja Helēna VEITNERE, kravas auto vadītājs Sergejs JEREMEJEVS, 
autogreidera vadītājs Voldemārs ĶIKURS, ekskavatora vadītāji Dainis STĀMURS un Tadions FEDOROVIČS un 
metinātājs Jānis KLUŠS.

Ceļiniekiem 
darba nekad 
neaptrūks

Esam kļuvuši zinošāki  
darba tiesiskajās 
attiecībās

Latvijā darba 
negadījumos iet bojā 
salīdzinoši divreiz 
vairāk cilvēku nekā 
citās Eiropas valstīs

LBAS akcija Esplanādē šokē un liek apzināties dzīvības vērtību

Mēs dzīvojam tādā zemē, kur platus lielceļus dziesmās 
apdziedam, bet bedru bedrītes gaužām asarām apraudam. 
Skat, jaunais satiksmes ministrs pat nepaguva iesēsties savā 
krēslā, kad jau tika nodēvēts par ceļu bedrīšu lāpītāju. Nu, ja 
tā, tad ceļiniekus – tos, kam šis darbs no tiesas jādara, – visus 
kā vienu tagad pienāktos pārdēvēt par Latvijas ceļu ministriem. 
Jo kurš gan cits tos ceļus saglābs!
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Viens otrs kolēģis Helēnu mēdz 
saukt par dzelzs lēdiju. 

– Jā, man gribas, lai visā, ko da
rām, valdītu kārtība. Reizēm tiešām 
nākas pateikt kādu stingrāku vārdu. 
Ļoti gribas iekustināt tautu. Ja rosās 
tikai viens vai pāris cilvēku, bet pā
rējie tikai gaida, kas nu būs, tad grūti 
paveikt lielas lietas. Man tiešām gri
bētos redzēt arodbiedrību aktīvāku  – 
cilvēkiem vajadzētu darboties tā, lai 
arī pārējiem, kas arodbiedrībā vēl nav 
iestājušies, rastos vēlme tai pievieno
ties, veidojot vienotu kolēģu kopu. Lai 
cilvēki nedomātu, ka ar biedru naudas 
samaksāšanu visi pienākumi ir galā. 
Kad vēl nebiju ievēlēta par nozares 
arodbiedrības priekšsēdētāju, bet va
dīju savu Aizkraukles ceļu darbinieku 
arodorganizāciju, centos atrast laiku, 
lai katram pieietu klāt, lai ar katru pa
runātos, lai katrs justos piederīgs. Man 
jau ir pietiekami liela darba un arī 
arodbiedrību pieredze. Man ir bijusi 
iespēja pārliecināties, ka laba un stipra 
arodbiedrība būtībā ir palīgs darba de
vējam. To es saku par iedrošinājumu 
tiem, kas, neko vai gandrīz neko ne
zinādami par arodbiedrībām, uz tām 
raugās ar zināmām aizdomām vai pat 
uzskata par biedu. Protams, arodbied
rībām vienmēr būs svarīgi aizstāvēt 
savu biedru darba un citas sociālās 
un ekonomiskās tiesības un intereses. 
Taču tas darāms, veidojot civilizētu 
dialogu ar darba devēju, ko cenšamies 
darīt arī mēs. Visas 26 mūsu nozares 
arodorganizācijas ir noslēgušas koplī
gumus – tas nozīmē, ka arodbiedrības 
pārstāvētā darba kolektīva attiecības 
ar darba devēju ir skaidri definētas. 

Pagājušo gadu Helēna sauc par sa
režģītu posmu gan visas nozares, gan 
sava kolektīva – “Latvijas ceļu uzturē
tāja” Jēkabpils ceļu rajona Aizkraukles 
nodaļas – dzīvē:

– 2012. gadā optimizācijas un lī
dzekļu taupīšanas dēļ notika restruk
turizācija. Diezgan daudzus darbi
niekus atlaida – pārsvarā sievietes, 
administrācijas atbalsta personālu. 
Viss bija likumīgi. Katru uzteikumu 
darba devējs saskaņoja ar arodbiedrī
bu. Taču jebkurā gadījumā šīs pārmai
ņas nebija vienkāršas. Tās nemēdz būt 
vienkāršas.

– Ceļinieku profesijā strādājošo 
cilvēku vidējais vecums Latvijā ir 
vairāk nekā 40 gadu. 

– Jā, profesija pamazām “noveco”. 
Taču tas izskaidrojams arī ar mazo 
kadru mainību. Cilvēki turas pie šīs 
profesijas. Tas ceļiniekiem raksturīgi – 

atnāk jauni un strādā šajā darbā līdz 
pensijai un pat vēl ilgāk. Šajā profesi
jā strādā dinastijas – tēvs, dēls, brāļi. 
Ceļinieku profesijā nebrīnās, ja cilvēks 
vienā darbavietā nostrādājis četrus 
gadu desmitus. Viens no puišiem, kas 
pie mums atnāca strādāt salīdzinoši 
nesen, kādā sarunā izteicās: “Pie jums 
ir labi. Šī nav mana pirmā darbavieta, 
bet es ceru, ka pēdējā.”

Mūsu darbiniekiem ir noteikts 
summētais darba laiks ar viena mēne
ša pārskata periodu. Visas virs normā
lā darba laika nostrādātās stundas tiek 
apmaksātas pēc dubulta tarifa. Tāpat 
piemaksa tiek aprēķināta par darbu 
nakts stundās, par papildu darbu, tiek 
piemērots koeficients par sezonāla
jiem darbiem. Mūsu darbiniekiem ir 
radīti iespējami labi darba apstākļi. Bet 
tie nav viegli – kā jau uz ceļa. Karsta 
saule vasarā, negulētas naktis ziemā. 
Bet to kompensē koplīgumā iestrā
dātie nosacījumi, piemēram, dažādi 
pabalsti. Visiem mūsu darbiniekiem 
ir veselības un nelaimes gadījumu ap
drošināšanas polises. Jo īpaši pēdējos 
gados cilvēki to arī vairāk novērtē. 

Uzņēmums sedz izmaksas par apdro
šināšanas pamatprogrammu. Kurš 
vēlas plašāku apdrošināšanas segumu, 
tas sev vēlamo sedz ar līdzmaksājumu. 

Jūnijā beigsies mūsu tagadējā kop
līguma termiņš ar “Latvijas autoceļu 
uzturētāju”. Tāpēc darba grupa jau ir 
ķērusies pie jaunā koplīguma izstrādā
šanas. No darba devēja puses izteikts 
ierosinājums, ka varbūt varētu pāriet 
uz triju mēnešu pārskata periodu. Par 
to vēl diskutēsim, jo ceļinieku darbs, 
jo īpaši ziemā, ir ļoti specifisks. Ir 
diezgan daudz virsstundu, jo īpaši de
cembrī, janvārī un februārī. Un mūsu 
strādniekiem viens mēnesis kā sum
mētā darba laika pārskata periods ir 
izdevīgāks.

– Kādas kopumā ir darbinieku un 
arodbiedrības attiecības ar darba 
devēju?

– Mums nav bijis tādu incidentu, 
kad vajadzētu cīnīties ar darba devē
ju. Līdz ar koplīguma noslēgšanu at
tiecības ir abpusēji skaidri definētas. 
Starp citu, ja uzņēmumā nebūtu arod
biedrības, iespējams, mums nebūtu 
šī koplīguma. Manuprāt, dialogs ar 
darba devēju ir jāuztur pastāvīgi – es 
vienmēr mudinu mūsu arodorganizā
ciju līderus ciešāk sadarboties ar uz
ņēmuma vadību un biežāk pārrunāt, 
par ko domā un runā darbinieki. Īsāk 
sakot – ja uzņēmumā ir arodbiedrī
ba, vadītājiem vajadzētu just, ka tāda 
organizācija ir un darbojas, nevis guļ 
ziemas miegā. Un, galvenais, pašiem 
darbiniekiem ir jāpieskata vide, kurā 
viņi strādā – cik tā droša. Ja nepiecie
šami kādi uzlabojumi, par to jārunā.

– Darbs uz ceļa paaugstinātas 
bīstamības apstākļos...

– Tāpēc darba drošība ir galvenais 
bauslis. Darba aizsardzība mūsu uzņē
mumos ir ļoti augstā līmenī. Īpašs dar
ba apģērbs, īpaši apavi. Šosezon atkal 
visiem, kas strādā uz ceļa, būs jauni 
zābaki – esam pasūtījuši, kuru katru 
brīdi jābūt klāt.

– Un kā vasaras karstumā, kad 
saule cepina? Plikām mugurām ļau-
jat strādāt?

– Kad gribas noraut pēdējo krek
lu, tik un tā atstarojošajai vestei jābūt 
mugurā, bez tās iziet uz ceļa nav ļauts 
nevienam – to mūsu vīri zina kā ābe
ci. Darbs uz ceļa jau kopumā saistīts 
ar palielinātu slodzi mugurai, rokām, 
visam ķermenim – gan smagumi jā
izcilā, gan no vibrācijas neaizbēgt… 
Tāpēc koplīgumā paredzētas obligātās 
veselības pārbaudes atbilstoši darba 
specifikai. Smagāka darba darītājiem 
veselības pārbaude jāveic katru gadu. 
Ja nepieciešams – reizi pusgadā. Cita 
starpā koplīgumā paredzēta, piemē
ram, arī tāda iespēja, ka darba devējs 
reizi gadā sedz izdevumus briļļu iegā
dei 80 % apmērā no minimālās algas 
jeb par 160 latu tiem darbiniekiem, 

kuri strādā ar datoru. Protams, runa ir 
tikai par tām brillēm, kuras izrakstījis 
acu ārsts.

– Kurš gadalaiks ceļiniekiem ir 
vissmagākais?

– Ziema! Ziemā ceļinieki ir pilnībā 
pakļauti laikapstākļiem. Kā smejies – 
ne ciemos braukt, ne šņabi dzert. Ja 
kaut vai tikai gaidāms, ka šodien snigs, 
visas 24 stundas diennaktī jebkurā brī
dī jābūt gatavam kāpt mašīnā, braukt 
un kaisīt. 

– Un neviens nekad nav nogrēko-
jis, vienmēr visi ir bijuši ierindā?

– No novembra līdz aprīlim – tas ir 
īpašs laiks. Un tad mūsējiem galvenās 
ziņas ir laika ziņas. Ministru kabineta 
noteikumos arī priekšā uzrakstīts, cik 
ilgā laikā kuriem ceļiem ir jābūt notīrī
tiem. Piemēram, A klases ceļiem, kur 
dienā izbrauc vairāk nekā 6000 auto
mašīnu, jābūt notīrītiem triju stundu 
laikā pēc snigšanas. 

 Ir gadījies, ka kāds šoferis saslimst. 
Ārkārtas gadījumos vienmēr būs kāds, 
kas varēs aizstāt kolēģi. Bet tā, ka glā
zītes dēļ kāds vadītājs nav bijis gatavs 
braukt un tādēļ būtu nācies citu kolēģi 
no mājas ārā raut, tā gan nav gadījies. 
Mums ir nerakstīti likumi un profe
sionāls godaprāts, kas pieder pie ceļi
nieku darba ētikas kodeksa. 

– Par mūsu ceļiem mēdz teikt, 
ka uz tiem ielāpu vairāk nekā gludu 
vietu. 

– Ar katru gadu bedrīšu rodas vai
rāk. Ceļi mums ir pārāk nolietojušies. 
Sasalšanas un atkušņi jau arī ceļiem 
nav nekāda dāvana. Vēl sāls tām brū
cēm pa virsu. Brūk mūsu ceļi ar katru 
pavasari vairāk. Tie ir ļoti noguruši, 
mums par tiem jārūpējas. Sanāk, ka 
cilvēkam vienmēr jābūt tam stiprāka
jam. Un stiprais prasa ne mazāk rūpju. 
Mēs ar to rēķināmies.

– Īpaša nozīme ir arī iespējai 
kopā ar kolēģiem labi pavadīt atpū-
tas laiku. Vai šajā ziņā esat iedibinā-
juši kādas tradīcijas?

– Tas pats labākais, kas vieno mūsu 
nozares uzņēmumu darbiniekus, ir 
ikgadējās sporta spēles. Tā ir sena un 
lieliska tradīcija. Savulaik tie bija tū
risma salidojumi, tagad tās saucam 
par Ceļinieku sporta spēlēm. Šovasar 
tās notiks jau 46. reizi. Tās risinās 
trīs dienu garumā. Uz tām darbinieki 
brauc ar visām ģimenēm. Šovasar tik
simies Ķegumā. Pagājušajā gadā bijām 
pie Nabas ezera. Katru gadu meklējam 
jaunu vietu – Latvijā nemaz nav daudz 
plašu vietu, kur tik lielam ļaužu pul
kam ar teltīm sabraukt, atpūsties un 
no sirds pasportot l 

Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Darba attiecību 
un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska 
piemērošana nozarēs un 
uzņēmumos” aktualitātes
Projekta ietvaros LBAS konsultāci-
ju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, 
Daugavpilī un Valmierā ikviens var 
bez maksas saņemt konsultācijas 
par darba tiesiskajām attiecībām 
un darba aizsardzību. LBAS konsul-
tanti palīdz arī sagatavot prasības 
pieteikumus tiesai, ja darbinieka un 
darba devēja strīds skar darba tiesis-
kās attiecības.

l  l  l

28. aprīlis ir Pasaules darba aizsar-
dzības diena. LBAS aprīli tradicionāli 
dēvē par darba aizsardzības mēnesi, 
ik gadu rīkojot virkni izglītojošu pa-
sākumu, kā arī plašas darba aizsar-
dzības tematikai veltītas diskusijas 
reģionos un Rīgā. 11. aprīlī notiks 
diskusijas Daugavpilī, 16. aprīlī – Lie
pājā, 19. aprīlī – Jelgavā, 23. aprī-
lī – Valmierā. 25. aprīlī Rīgā risināsies 
darba aizsardzības prakses pasākumi. 
Darba aizsardzības mēneša noslēgu-
ma pasākums notiks 26. aprīlī LBAS 
namā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31.

l  l  l

Aprīlī un maijā norisinās profesionā-
lās izglītības iestāžu pasniedzēju 
apmācība darba aizsardzībā pēc 
Valsts izglītības satura centrā izstrā-
dātajiem profesionālās pilnveides 
moduļiem.

l  l  l

Sākta divu jaunu metodisko materiālu 
izstrāde. Ekonomikas zinātņu maģis-
tre un praktiskās grāmatvedības spe-
ciāliste Maija Grebenko izstrādā tēmu 
“Darba un atpūtas laika uzskaite un 
apmaksa”. Savukārt juridisko zināt-
ņu maģistre Daina Ose izstrādā tēmu 
“Darba strīdu izskatīšana un pra-
sības pieteikumu sagatavošana”. 
Abi metodiskie materiāli klajā nāks 
2013. gada vasaras nogalē. Tie būs 
pieejami arī LBAS interneta mājas  lapā  
arodbiedribas.lv

l  l  l

Katru mēnesi LBAS eksperti pieda-
lās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidī-
jumā “Kā labāk dzīvot”, sniedzot at-
bildes uz klausītāju jautājumiem par 
darba tiesiskajām attiecībām.

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

e-pasts: inga.svirska@lbas.lv 

Aktualitātes

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Ja rosās tikai viens  
vai pāris cilvēku,  
bet pārējie tikai gaida, 
kas nu būs, tad grūti 
paveikt lielas lietas 

Helēna VEITNERE

Fo
to

 –
 A

rn
is

 R
ug

āj
s

2 013. gada februārī LBAS 
kopā ar sabiedriskās do
mas pētījumu centru SKDS 
veica Latvijas iedzīvotāju 

aptauju par darba tiesību pārkāpu
miem. Līdzīgs pētījums tika veikts 
2009. gadā. Šā gada pētījuma mērķis 
bija noskaidrot aktuālo situāciju un 
rast atbildi uz jautājumu, vai pēdējo 
četru gadu laikā, kad LBAS iniciējusi 
un organizējusi dažādus informatīvi 
izglītojošus pasākumus, Latvijā ir uz
labojusies darba vide un vai ir samazi
nājušies darba tiesību pārkāpumi.

Aptaujāti tika gandrīz 900 Latvijas 
pastāvīgie iedzīvotāji visos reģionos 
vecumā no 15 līdz 64 gadiem.

Šā gada pētījuma rezultāti salīdzi
nājumā ar 2009. gadā veiktā pētījuma 
rezultātiem ļauj secināt, ka atsevišķu 
pārkāpumu biežums darba devēju un 
darba ņēmēju attiecībās ir nedaudz 
samazinājies.

Runājot par personisko pieredzi 
pēdējo triju gadu laikā:
l   15 % respondentu saskārušies ar to, 

ka darba devējs neizmaksā atlaiša
nas pabalstu un citas pienākošās 
naudas kompensācijas 

     (2009. gadā – 20 % respondentu);
l   15 % respondentu piedzīvojuši to, 

ka darba devējs piespiež uzrakstīt 
atlūgumu “pēc paša vēlēšanās” vai 
“pusēm vienojoties” 

     (2009. gadā – 21 % respondentu);
l    10  % respondentu apgalvo, ka at

laišanas gadījumā darba devējs ne
ievēroja uzteikuma termiņu 

     (2009. gadā – 15 % respondentu).

Runājot par tuvu cilvēku – draugu, 
ģimenes locekļu vai kolēģu –  
pieredzi pēdējo triju gadu laikā:
l   34 % respondentu zina gadījumus, 

kad darba devējs nav izmaksājis at
laišanas pabalstu un citas pienāko

šās naudas kompensācijas
     (2009. gadā – 49 % respondentu);
l   35 % respondentu zina gadījumus, 

kad darba devējs ir piespiedis uz
rakstīt atlūgumu “pēc paša vēlēša
nās” vai “pusēm vienojoties” 

     (2009. gadā – 49 % respondentu);
l   27 % respondentu zina gadījumus, 

kad darba devējs nav ievērojis uz
teikuma termiņu 

      (2009. gadā – 40 % respondentu).
Pētījums atklāja, ka vairāk nekā 

puse respondentu (52  %) piekristu 
strādāt darbavietā, kur darba devējs 
visu vai daļu no darba algas izmak
sātu “aploksnē”, kas nozīmē, ka dar
binieks ir gatavs pieļaut situāciju, 
ka par viņu pilnībā vai daļēji netiek 
nomaksāti nodokļi. Salīdzinājumā ar 
2009. gada pētījuma rezultātiem, ne
daudz samazinājies “grūti pateikt” at
bilžu īpatsvars. Uz tā rēķina pieaudzis 
noliedzošo atbilžu īpatsvars. 

Skaidri novērojama tendence – jo 
augstāki ienākumi un labāka izglītī
ba, jo mazāka iespējamība, ka darba 
ņēmējs būtu gatavs piekrist algas iz
maksai “aploksnē”. Salīdzinoši biežāk 
algas izmaksai “aploksnē” būtu gatavi 
piekrist bezdarbnieki, kā arī vīrieši.

Situācijā, ja darba devējs pārkāptu 
darba tiesības, piemēram, saistībā ar 
darba līgumu, darba laiku vai darba 
algu, vairākums respondentu – 56 % – 
censtos vienoties sarunu ceļā. Arī šajā 
rādītājā kopš 2009. gada novērojams 
neliels uzlabojums – tobrīd vienoties 
sarunu ceļā bija gatavi 50  % respon
dentu. Jo labāka izglītība un augstāki 
ienākumi, jo biežāk respondenti iz
vēlētos risināt domstarpības sarunu 
ceļā. Publiskajā sektorā strādājošie 
un rīdzinieki domstarpību gadījumā 
salīdzinoši biežāk nekā citu sociāli 
demogrāfisko grupu pārstāvji censtos 
vienoties ar vadību pārrunu ceļā.

29  % respondentu darba tiesību 
pārkāpuma situācijā iesniegtu sū
dzību. No šiem respondentiem 83  % 
sūdzību iesniegtu Valsts darba inspek
cijai. Arodbiedrībai sūdzētos 21  % 
res pondentu. Un šis rezultāts varētu 
liecināt par to, ka ir pieaugusi arod
biedrību ietekme. 2009. gadā līdzīgi 
atbildēja 12 % respondentu.

42  % respondentu savu infor
mētību par darba tiesiskajām attie
cībām novērtē kā labu. Novērojama 
tendence: jo augstāki ienākumi 
un labāka izglītība – jo augstāk 
cilvēki novērtē savu informētību 
par darba tiesiskajām attiecībām. 
Nestrādājošie respondenti savas 
zināšanas vērtē zemāk nekā tie res
pondenti, kuri strādā.

Aptaujas rezultātu pilns apkopo
jums pieejams LBAS mājaslapā adre
sē www.lbas.lv/upload/stuff/201303/
lbas_xiii_2013.pdf l

Esam kļuvuši zinošāki darba tiesiskajās attiecībās

Ceļiniekiem darba nekad neaptrūks
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Atsaucoties vairāku garāmgājēju 
ierosinājumam iedegt sveces bojā gā
jušo piemiņai, tas arī tika izdarīts  – 
divus pēdējos vakarus, kad instalācija 
bija aplūkojama Esplanādē, zem koši 
oranžajiem norobežojumu veidojo
šajiem konusiem dega sveces, tā pie
snigušajā laukumā vēl labāk izceļot 
balto instalāciju un piesaistot lielāku 
uzmanību.

Lielu interesi par instalāciju izrā
dīja ārzemju tūristi. Piemēram, kāda 
vācu ģimene ar diviem pusauga bēr
niem pie instalācijas pakavējās labu 
brīdi, lai parunātos ar organizato
ru pārstāvjiem. Viņi arī pastāstīja, 
ka Vācijā būvniecības nozarē, kurā 
strādā šīs ģimenes tēvs, darba dro
šībai tiek pievērsta ļoti liela uzma
nība. Ciemojoties Rīgā, viņiem esot 
patīkams pārsteigums savām acīm 
ieraudzīt, ka tas ir aktuāli arī Latvijā 

un ka arodbiedrības cenšas izglītot 
sabiedrību.

Kad akcijas laikā pie instalācijas sa
pulcējās lielāks ļaužu pulciņš, dažbrīd 
izraisījās arī emocionāla domu apmai
ņa par to, kam īsti jāuzņemas atbildība 
par negadījumiem darbavietās – vai 
darba devējiem vai darbiniekiem. 
Izskanēja viedoklis, ka nereti cilvēki 
paši darbā ir pārāk vieglprātīgi, bet 
citi, cenšoties vairāk nopelnīt, piekrīt 
veikt darbus, kas neatbilst viņu kvali
fikācijai.

Instalācijas vērotāju izteikumi 
bija papildu apstiprinājums LBAS 
veiktās aptaujas rezultātu patiesu
mam  – daudzos uzņēmumos darba 
drošības instruktāžas ir tikai forma
litāte un apmācības nenotiek. Daudzi 
pat nespēja precīzi atbildēt uz jautā
jumu, kādi darba drošības noteikumi 
viņiem jāievēro savā uzņēmumā un 
darba vietā l 

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
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Šogad savu 
ilgtspēju 

vērtē  
72 Latvijas 
uzņēmumi

24. maijā Spīķeru koncertzālē tiks 
paziņoti šā gada “Ilgtspējas indeksa” 
rezultāti – kuri Latvijas uzņēmumi, kas 
pieņēma izaicinājumu un piedalījās 
savas ilgtspējas izvērtēšanā, spējuši sa
sniegt vislabākos rezultātus.

“Ilgtspējas indekss” ir īpašs uzņē-
mumu vērtēšanas instruments, ko var 
uzskatīt arī par uzņēmuma stabilitātes 
un potenciālās augšupejas indikatoru. 
Šis instruments uzņēmumu vērtēšanā 
tiek izmantots jau ceturto gadu, ļaujot 
ierindot uzņēmumus bronzas, sudraba, 
zelta un platīna līmenī. Ja “Ilgtspējas in-
deksa” pirmajā piegājienā 2010. gadā 
augstākais sasniegums bija sudraba 
līmenis, kurā iekļuva 20 uzņēmumi, tad 
2011. gadā trim uzņēmumiem jau izde-
vās sasniegt zelta līmeni. 2012. gadā 
pirmo reizi tika iekarota arī platīna vir-
sotne – šis gods tika “Aldarim”. 

Šogad “Ilgtspējas indeksa” vēr-
tējumam pieteikušies 72 uzņēmumi. 
Absolūtais vairākums uzņēmumu, kas 
pieteikušies “Ilgtspējas indeksam”, 
pār stāv privāto sektoru. Apņēmību no-
skaidrot savu ilgtspējas potenciālu un 
konkurētspēju atbilstoši starptautiski 
atzītiem kritērijiem paudušas tikai sešas 
valsts kapitālsabiedrības. 

Ierasti “Ilgtspējas indeksā” ir pārstā-
vēti uzņēmumi no plaša nozaru spektra. 
Šogad nozaru pārstāvniecība kļuvusi vēl 
bagātāka – pirmo reizi savu ilgtspējas 
potenciālu vērtēs arī uzņēmumi no far-
mācijas un apdrošināšanas nozares.

Salīdzinot ar iepriekšējiem “Ilgt
spējas indeksa” gadiem, šogad vēr-
tējumā piedalās vairāk uzņēmumu no 
Latvijas reģioniem. Lielāko aktivitāti 
jau ierasti izrādījis Vidzemes reģions – 
iniciatīvas organizatoriem īpaši aktīvi 
atsaukušies uzņēmumi no Valmieras un 
Cēsīm. No citiem novadiem plašāk pār-
stāvēti Jelgavas, Ventspils, Daugavpils 
un Liepājas uzņēmumi. 

“Ilgtspējas indeksa” izvērtēšanas 
rezultāts un galvenais ieguvums ir ne 
tik daudz publiska atzinība, cik iespēja 
saņemt objektīvu uzņēmuma novērtē-
jumu, kā arī papildināt savas zināša-
nas par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. 
“Ilgtspējas indeksu” uzņēmumi izmanto 
arī kā iespēju salīdzināt savu sniegumu 
ar citiem Latvijas un savas nozares uz-
ņēmumiem.

“Ilgtspējas indeksa” iniciatori ir 
Lat vijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS), Latvijas Darba devēju konfe-
derācija un Korporatīvās ilgtspējas un 
atbildības institūts. 

LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija 
Marcinkēviča atzīst, ka “Ilgtspējas in-
dekss” Latvijā ir salīdzinoši jauna inicia-
tīva, taču tā loma uzņēmējdarbības vidē 
aizvien pieaug: 

– Uzņēmumi sāk labāk apzināties, 
ka to reputāciju, klientu lojalitāti, kā arī 
konkurētspēju veido ne tikai rūpes par 
saviem klientiem. Uzņēmumu labās sla-
vas kapitāls ir arī sakārtota un kvalitatī-
va darba vide, kā arī rūpes par sabiedrī-
bu un valsti kopumā l

LBAS akcija Esplanādē šokē un liek apzināties dzīvības vērtību

Ar šokējošo vides instalāciju Esplanādē LBAS centās pievērst lielāku 
sabiedrības uzmanību darba drošībai.

Ilma RUGĀJA

V iena no Latvijas Ceļu dar
binieku arodu apvienības 
pirmorganizācijām dar
bojas Jelgavas uzņēmumā 

“Signum”. Darba kolektīvs te salī
dzinoši neliels – 40 cilvēku, ieskaitot 
inženiertehniskos darbiniekus. Tas 
modernām ražotnēm raksturīgi – liela 
daļa pienākumu un procesu pārlikta 
uz gudras un jaudīgas tehnikas ple
ciem. Jelgavas uzņēmuma pamatpro
dukcija ir ceļazīmes. “Signum” ražo 
arī autoceļu aprīkojumu, tūrisma 
informācijas zīmes un stendus, ielu 
nosaukumu un norāžu sistēmas, dar
ba drošības zīmes… Jaunākās tehno
loģijas un kvalitāte Eiropas standartu 
līmenī – tā ir “Signum” vizītkarte.

Augstāko standartu līmenī – tā var 
raksturot arī šī uzņēmuma darbinieku 
un darba devēja savstarpējās attiecības.

– Uzņēmums katru gadu slēdz lī
gumu ar firmu, kas šuj darba apģērbu 
mūsu strādniekiem – katram divas 
kārtas. Kamēr viena kārta mazgāšanā, 
tikmēr otra mugurā. Ja nepieciešams, 
darba tērpi tiek arī pielaboti. Mums 
pašiem par to galva nav jālauza. Ērti. 
Ja ņemam darbā kādu jaunu strād
nieku, uzreiz piesakām klāt jaunu 
darba apģērba komplektu atbilstoši 
izmēriem, – stāsta “Signum” direktors 
Vitālijs UPENIEKS, kurš šajā amatā 
nostrādājis jau divdesmit gadus.

– Uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes 
vadības sistēma. Un tā prasa ievērot li
kumus. Savukārt likums pasaka priek
šā, kas mums ir jāizdara, lai darbinieki 
justos ērti. Ja likums ļauj uzņēmumam 
segt atsevišķus darbinieku izdevumus 
un mēs to varam atļauties, tad mēs to 
darām. Piemēram, katru gadu ikviens 
darbinieks, kuram nepieciešamas bril
les, var saņemt kompensāciju 70 latu 
apmērā par briļļu iegādi. Un tas attie
cas uz jebkuru darbinieku – tiklab uz 
mani kā direktoru, tiklab uz grāmat
vedi un apkopēju arī. Visiem ir labi 
jāredz, kas darbā jādara. 

Lai nekas netiktu piemirsts, visam 
seko uzņēmuma kvalitātes vadības in
ženieri. 

– Individuālās aizsardzības lī-
dzekļi arī visiem sagādāti?

– Nu, kā var nebūt, ja arodbied
rība man pateikusi, ka tiem ir jābūt! 

Cenšamies, lai mūsu darbiniekiem 
būtu labākais un modernākais darba 
aizsardzības aprīkojums. Atšķirībā no 
valsts uzņēmumiem, likums mums 
neuzspiež iepirkumos izvēlēties vislē
tāko piedāvājumu. Mēs pērkam pie
mērotāko. 

Divreiz gadā mūs nāk pārbaudīt 
ārējais audits. Kvalitātes vadības sistē
mas ietvaros pārbauda arī mani, kā es 
pildu savus uzņēmuma vadītāja pie
nākumus. Pēc tam skatās visu pārējo, 
ieskaitot ugunsdrošības noteikumu 
prasības. Nesen inspektors aizrādīja, 
ka mums metāla ražošanas iecirknī 
nav dūmu detektora. Bet mēs to uz
tvērēju nelikām apzināti, jo tas bļautu 
vienā bļaušanā un ugunsdzēsēji pie 
mums brauktu no rīta līdz vakaram. 
Atradām kompromisa risinājumu – 
ielikām siltuma detektoru. 

Mēs investējam lielu naudu ražo
šanas iekārtu iegādei un vienlaikus 
domājam arī par darba apstākļu uzla
bošanu strādājošajiem. Savukārt vides 
pārvaldības sistēmas ietvaros sekojam 
uzņēmuma ietekmei uz vidi, kurai ne
vēlamies nodarīt pāri. 

Algas mums ir tādas, kādas paši 
varam nopelnīt. Un tas mums ir jā
māk. Ja nemācēsim, neko nesaņem
sim. Mūsu lielākā problēma ir nodro
šināt cilvēkus ar darbu un noslogot vi
ņus astoņas stundas dienā. Ceļazīmes 
visai Latvijai mēs varam saražot vienā 
gadā, bet tās ir tik izturīgas, ka uz ceļa 
var nostāvēt un “nostrādāt” pat vairāk 
nekā 20 gadus. Tāpēc mēs meklējam 
veidus, kā tehnoloģijas, kuras izman
tojam ceļazīmju ražošanā, likt lietā arī 
citas produkcijas ražošanā. Mums ir 
unikālas iespējas un zināšanas, kuras 
liekam lietā. 

– Jūs esat demokrātisks vadī-
tājs?

– Salīdzinājumā ar daudziem ci
tiem vadītājiem, kas pārsvarā ir kapi
tālisti, es esmu neglābjams sociālists. 
Kapitālistam interesē speciālists. Man 
vissvarīgākais ir cilvēks. Es kā darba 
devējs it kā varētu krāpties, bet kā es 
pēc tam varēšu skatīties acīs cilvēkiem, 
kas no mana uzņēmuma ies pensijā? 
Nodokļu nemaksāšana ir uzņēmuma 
graušana no iekšienes. 

Tam piekrīt arī uzņēmuma dizai
ners un arodkomitejas priekšsēdētājs 
Aivars KAĻASS:

– Mūsu darbiniekiem ļoti būtiska 
motivācija ir tā, ka par viņiem tiek 
maksāti visi nodokļi. Tāpēc arī senio
ri, kas dodas pensijā no “Signum”, par 
uzņēmumu saka tikai labus vārdus. 
Viņiem ir garantētas cienījamas ve
cumdienas.

– Tas, ko nozīmē krāpšanās ar no
dokļiem, izbaudīju iepriekšējā darba
vietā, kur darba devējs sociālo nodokli 
par darbiniekiem maksāja minimāli. 
Kad saslimu, slimības pabalsts bija 
tik niecīgs, ka pat zālēm nepieti
ka, – piebilst Aivara kolēģis Imants 
GRINFELDS.

– Mūsu uzņēmumā vēl jopro
jām strādā darbinieki, kuru pieredze 
mērāma gadu desmitos – vēl no pa
domju laikiem, kad bijām valsts uzņē
mums,  – uzsver V. Upenieks. – Daži 
darbinieki jau pensionējušies, bet 
viņi labprāt atsaucās uzaicinājumam 
nākt strādāt. Pie mums augstā vērtē 
ir amata pieredze un mūža gudrība. 
Nekur jau nemāca, piemēram, siet
spiedes tehnoloģiju kā procesu. Bet 
arī tas mums ir nepieciešams, jo ar 
modernās digitālās drukas prasmēm 
vien netiekam cauri. Tāpēc arī domā
jam par vecākās paaudzes darbinieku 
profesionālo izaugsmi – ja vien cilvēks 
pats tam ir gatavs. Tādi darbinieki pie 
mums ir zelta vērtē. Protams, ne visi 
seniori spēj piemēroties pārmaiņām. 
Ja kāds dodas atpūtā, mums ražošanā 
jāiesaista jauni spēki. Ņemam prak
sē studentus un arodskolu audzēk
ņus. Mums ir ļoti laba sadarbība ar 

Jelgavas arodvidusskolu, kur gatavo 
ciparu programmēšanas operatorus. 
Sēžot eksāmenu komisijā, pats mēd
zu nolūkot, kurš tāds apķērīgāks, 
un aicinu praksē. Tāpat veiksmīga 
sadarbība izveidojusies ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Meha
nizācijas fakultāti, no kurienes mums 
arī laiku pa laikam tiek “piespēlēts” pa 
kādam labam speciālistam. 

Pie mums labprāt nāk praksē, jo 
mēs dodam iespēju ne tikai mācīties 
un iejusties ražošanas procesā, bet arī 
nopelnīt. Tāpēc arī labākie praktikanti 
pēc tam ar prieku nāk strādāt tieši pie 
mums.

– Kura ceļazīme jums kā ražotā-
jam pašam šķiet visskaistākā?

– “Signum” ražotās man visas 
ir skaistas, pat ļoti skaistas. Turklāt 
tas ir mūsu nacionālais produkts. 
Ticiet vai neticiet, es nevaru mierīgi 
pabraukt garām nevienai ceļazīmei, 
sirds sāk straujāk sisties. Arī nokļūs
tot citās zemēs, es ceļazīmes vēroju kā 
apskates un izpētes vērtus objektus. 
Katrā valstī ir atšķirīga attieksme pret 
ceļazīmēm. Krievijā tā ir totāla pavir
šība. Kiprā ceļazīmes izskatās bezmaz 
ar roku zīmētas, kā pagadās. Anglijā 
ceļazīmēm nav nolocītas malas, kā to 
darām mēs, lai palielinātu zīmes stip
rību, toties angļi tās papildus apgais
mo. Vislielāko cieņu un apbrīnu manī 
raisīja attieksme pret ceļazīmēm 
Andorā. Tur katra ceļazīme kā glezna 
ielikta koka rāmī. Tā ir mīlestība pret 
ceļazīmēm! l

Rūpes par darbiniekiem  
ir laba zīme

“Signum” direktors Vitālijs UPENIEKS.
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Ruta PORNIECE, 
LBAS koordinatore 
izglītības un nodarbi-
nātības jautājumos

Galvenie jautā
jumi, uz kuriem 
jaunieši meklē 

at bildes  – kur mācīties tālāk un pēc 
kādiem speciālistiem šobrīd ir pie
prasījums darba tirgū? 

Izglītības, karjeras izvēles un no
darbinātības procesos iesaistīto minis
triju ir daudz. Bet nevienai no minis
trijām šobrīd nav konkrētas atbildes. 
Jauniešiem ir nepieciešams vairāk in
formācijas, lai pieņemtu pareizo izvēli. 
Un šai informācijai ir jābūt saprotamai. 
Nereti paziņu, draugu un vecāku ietei
kumi izrādās ietekmīgāki tikai tāpēc, 
ka cita informācija par iespējām mācī
ties tālāk jaunietim nav bijusi saprota
ma vai arī izrādījusies grūti pieejama.

Jauniešiem ir objektīvi jānovērtē sa
vas spējas. Lai to izdarītu, nepieciešams 
atbalsts. Statistika liecina, ka šāda pa
līdzība praktiski nav pieejama. Skolās 
nav karjeras konsultantu. Nav vienotas 
platformas, kas dotu iespēju vienkopus 
saņemt visu informāciju par tālākās iz
glītības iespējām. 

11 % jauniešu ir tikai pamatskolas 
vai zemāka izglītība. Tas nozīmē, ka, iz
ejot no skolas, viņi nav saskatījuši jēgu 
mācīties tālāk. Vai arī, iespējams, nav 
saņēmuši vai nav spējuši saprast infor
māciju par iespējām turpināt mācīties.

Pat ja jaunietis ir pieņēmis lēmu
mu mācīties tālāk, ne vienmēr izrādās, 
ka šis lēmums bijis pārdomāts un pa
reizs – katrā izglītības līmenī ir diezgan 
liels atbirums. Piemēram, profesionāla
jā vidējā izglītībā atbirums ir 16 %. Tik 
pieprasītajā IT nozarē atbirums esot 
50 %. Tie ir ļoti satraucoši skaitļi. 

Atbildēs uz aptaujas jautājumu, kā
pēc jaunieši pamet mācības, kā galve
nais iemesls tika minēts finansējuma 
trūkums. Bet, piemēram, profesionā
lajā izglītībā mācības ir par brīvu, tiek 
nodrošināta stipendija, tātad finansē
juma trūkums te nevarētu būt mācību 
pārtraukšanas iemesls. Iespējams, kļū
da bijusi karjeras orientācijā un profe
sijas izvēlē. 

Jauniešu bezdarbnieku statistika ir 
graujoša – gandrīz 70 % jauniešu nav 

profesijas. Tas nozīmē, ka arī vecāki 
nespēj sniegt pietiekamu atbalstu savu 
bērnu karjeras izvēlē. Vecāki mēdz pa
mudināt bērnus pēc pamatskolas tur
pināt mācīties vidusskolā, bet pēc tam 
nespēj rast risinājumu, kur mācīties 
tālāk. 

LBAS Jauniešu padome ir izstrādā
jusi vairākus priekšlikumus, kā mazi
nāt jauniešu bezdarba cēloņus. 

Viens no mūsu priekšlikumiem 
ir nodrošināt jauniešiem un arī visai 
sabiedrībai kopumā kvalitatīvu un sa
protamu informāciju par darba tirgus 
pieprasījumu nākotnē. Šobrīd infor
mācija par izglītības iespējām bieži vien 
ir sarežģīti izklāstīta un “nedraudzīga”. 
Acīmredzot te jāņem talkā arī sociālie 
partneri un nozaru eksperti, kas spēj 
vienkārši izskaidrot sarežģītas lietas.

Otrs arodbiedrību priekšlikums ir 
karjeras atbalsta pasākumu organizē
šana pamatskolā, lai izprastu perspek
tīvu, ka nākotnē būs jāstrādā un ka 
izglītība tiek apgūta galvenokārt tāpēc, 
lai cilvēks nākotnē būtu nodarbināts. Ja 
cilvēkam ir tikai pamatskolas izglītība 
vai viņš pat to nav apguvis, rodas jautā
jums, cik derīgs viņš būs darba tirgum.

Izglītības programmas ir nepiecie
šams saskaņot ar darba tirgus prasībām 
un vajadzībām. To jau mēs – LBAS – 
darām kopā vienā projektā ar Latvijas 
Darba devēju konfederāciju. Runa ir 
arī par kvalitatīvām mācību praksēm. 
Tiek diskutēts, piemēram, arī par to, 
vai augstākās izglītības akadēmiskajās 
programmās mācību praksēm vispār 
vajadzētu būt. Arodbiedrības uzskata, 
ka tomēr vajadzētu būt, lai students, 
ejot pie darba devēja, nenestu savu CV 
kā gandrīz baltu lapu, kurā ir tikai viens 
ieraksts par iegūto izglītību. Lai darba 
devējs, kas noskaņojies pieņemt tikai 
darbinieku ar iepriekšēju darba piere
dzi, neatteiktu un jaunajam cilvēkam 
nebūtu taisnā ceļā jādodas uz NVA re
ģistrēties bezdarbniekos. 

Ir jāveido pastāvīga sasaiste ar dar
ba tirgu. Runājot par praksēm, būtu 
diezgan dīvaini prasīt, lai visu nodroši
na viens pats darba devējs – lai piedāvā 
darbu un prakses iespējas –, tajā pašā 
laikā darba devējam neko nedodot 
pretim. Darba devējus vajadzētu atbal
stīt tieši jauniešu izglītošanā un darba 
prasmju apmācībā l

Nora KALĒJA, Valsts 
izglītības attīstības 
aģentūras vecākā 
eksperte karjeras 
atbalsta jautājumos

Ikvienam jaunie
tim svarīga ir savu 

izvēles iespēju apzināšana, tostarp arī 
izglītības iespēju apzināšana. Lai izvē
lētos, ir jāsaprot, no kā var izvēlēties. 
Tāpēc es vēlos iepazīstināt jauniešus 
un jebkuru interesentu ar Nacionālo 
izglītības iespēju datu bāzi (NIID). 
NIID ir valsts uzturēta datu bāze, kurā 
informācija tiek vākta un apkopota bez 
maksas. Šajā datu bāzē nevienai skolai 
vai augstskolai nav nekādu priekšro
cību vai iespēju par maksu ielikt par 
sevi labāku informāciju. Šajā datu bāzē 
atrodamas aktuālās licencēto izglītības 

iestāžu programmas. Informācija pa
stāvīgi tiek aktualizēta. NIID iekļauta 
informācija, kas varētu būt interesanta 
un noderīga ne tikai jauniešiem. Datu 
bāzē pieejama informācija par izglītību, 
sākot no pamatskolas līdz pensionāru 
pašizaugsmes kursiem.

Datu bāzē iespējams noskaidrot in
formāciju arī par mācību maksu, mā
cību ilgumu, tāpat arī, piemēram, par 
augstskolu izglītības programmu akre
ditāciju – līdz kuram laikam tā ir spēkā.

Šī datu bāze ikvienam dod papil
du iespējas salīdzināt dažādu mācību  
iestāžu piedāvājumu un izlemt par sa
vām interesēm labāko risinājumu. 

Šādas plašas datu bāzes izveides 
nepieciešamību virzīja arī tas, ka lie
la daļa jauniešu salīdzinoši labi ir in
formēti par lielākajām mācību iestā
dēm, piemēram, Latvijas Universitāti, 

Rīgas Tehnisko universitāti vai Rīgas 
Stradiņa universitāti, taču ne vienmēr 
ir pietiekami daudz informācijas par 
pārējām Latvijā pieejamajām mācību 
iestādēm, kurās, iespējams, ir katram 
konkrētam cilvēkam vēl piemērotāki 
un viņa nākotnes plāniem atbilstošāki 
piedāvājumi.

Mājaslapā www.niid.lv pieejama 
informācija arī par sagatavošanas kur
siem un centralizētajiem eksāmeniem.

Šajā interneta vietnē iespējams uz
dot arī jautājumus ekonsultantam. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 
jautājumu kļuvis mazāk, bet tie ir sa
režģītāki. Tas nozīmē, ka pamatinfor
mācija tiek meklēta rūpīgāk, bet kon
sultācijas lūgtas tajos gadījumos, kad 
nav izdevies atrast atbildi uz konkrētu 
un būtisku jautājumu par turpmāko 
izglītošanos.

Jānis SALMIŅŠ, 
Ekonomikas  
ministrijas 
Ekonomiskās 
attīstības un darba 
tirgus prognozēšanas 
nodaļas vadītājs

Ekonomikas ministrija veido makro
skatu par tautsaimniecībā un konkrēti 
darba tirgū gaidāmajām tendencēm – 
kāds ir sagaidāmais darbaspēka piepra
sījums, kāds būs piedāvājums un kāda 
būs šī nākotnes darbaspēka prasmju at
bilstība nākotnes darba tirgum. Runa ir 
par skatījumu gan vidējā termiņā, gan 
ilgtermiņā.

Ieskatam – īsi par pašreizējo situā
ciju un galvenajām problēmām, kuras 
mēs saskatām darba tirgū.

Ir prieks, ka ekonomika “šausmīgi 
strauji aug”. Tas labi. Ekonomikas pie
augums, protams, ir, taču mēs redzam, 
ka joprojām vēl vairāk nekā par 10 % 
atpaliekam no pirmskrīzes līmeņa. 
Nodarbinātības pieaugums atrodas ze
mākā līmenī, jo ekonomikas izaugsme 
lielā mērā ietekmē arī produktivitātes 
palielinājumu.

Pasaulē šādās krīzēs visvairāk cieš 
tieši jaunieši, mazkvalificēti cilvēki un 
gados vecāki iedzīvotāji. Latvija šajā 
ziņā nav bijusi izņēmums. 

Mums jāņem vērā, ka ekonomika 
ne tikai aug, bet arī mainās tās paradig
ma. Treknajos gados Latvijā bija lielas 
finanšu ieplūdes, strauja kreditēšana, 
algu patēriņš. Zelta profesijas lielai da
ļai jauniešu bija būvniecība un finanšu 
pakalpojumi. Tad krīzes laikā, mazi
noties pieprasījumam visās profesijās, 
par galveno balstu kļuva eksportspē
jīgās nozares. Profesijas, pēc kurām ir 
pieprasījums tagad, vairs nav tās pašas, 
kurās krīzes laikā notika lielākais sa
mazinājums. Tas rada arī strukturālā 
bezdarba risku nākotnē. Tas pats attie
cināms uz ekonomikas transformācijas 
procesu. Ekonomika pakāpeniski kļūst 
zināšanu ietilpīgāka, tāpēc samazinās 
pieprasījums pēc mazkvalificētiem 
darbiniekiem. Tas ir liels risks. 

Diskusija ir par atsevišķām profesi
jām, kurās darbinieku trūkst pat esoša
jā salīdzinoši augstajā bezdarba situāci
jā. Runa ir par informācijas tehnoloģiju 
nozari, transportu un loģistiku. Kad 
runā par darbaspēka trūkumu tādās 

profesijās kā apsargi un pārdevēji, tad 
tur problēma meklējama nevis prasmju 
trūkumā, bet gan darba samaksas lielu
mā. Tā mūsu ekonomikā ir ļoti aktuāla 
problēma.

Ļoti sāpīga situācija Latvijā ir ar 
inženierzinātnēm, piemēram, ja parau
gāmies uz mūsu galveno nozari – uz 
apstrādes rūpniecību. Tajā strādājošo 
struktūra, ja skatāmies pēc vecuma sa
dalījuma, ir normāla. Tur ir pietiekami 
daudz arī jauniešu. Bet, ja paskatāmies 
vērīgāk, konkrēti – inženierus rūpnie
cībā, aina ir ļoti dramatiska. Gandrīz 
piektā daļa strādājošo šajā profesijā jau 
ir pensijas vecumā vai ļoti tuvu tam. 
Darbinieki, kas ir jaunāki par 30  ga
diem, veido tikai 7 % no strādājošo 
inženiertehnisko darbinieku kopskaita. 
Inženieru trūkums jau ir problēma. Un 
nākotnē tā būs vēl lielāka problēma. 

Otra lieta – emigrācija. Pēc jauno 
tautas skaitīšanas datu apkopošanas 
mēs ieraudzījām, cik un kas ir aizbrau
cis. Ļoti daudz aizbraukuši tieši jaunie
ši līdz 30 gadu vecumam. Galvenais 
aizbraukšanas iemesls bijusi nespēja 
atrast darbu tepat Latvijā. Un, protams, 
atalgojums, kas citur ir daudz pievilcī
gāks. Tas, ka ļoti daudz cilvēku devu
šies projām, Latvijas nākotnē iezīmē 
ļoti drūmu ainu. 

Kopējais iedzīvotāju skaita sama
zinājums pēdējos 12 gados ir ļoti dra
matisks. Pēc dzimušo un mirušo iedzī
votāju saldo tas ir neizbēgami, bet pēc 
migrācijas saldo tas ir darbaspēks, kuru 
esam zaudējuši. Ļoti cerams, ka zaudē
juši tikai daļēji. Augot pieprasījumam, 
cilvēki varbūt atgriezīsies.

Jau no 2010. gada mēs katru gadu 
veidojam vidējā termiņa prognozes. 
2012. gadā pirmo reizi izstrādājām ilg
termiņā prognozes līdz 2030. gadam. 
Mūsu pamatpieņēmums ir tāds, ka 
mūsu galvenais “klients” jeb šo progno
žu lietotājs būtu izglītības sistēma, kurai 
mēs parādām, kas notiks ar darba tirgu, 
ja saglabāsies pašreizējā darbaspēka 
sagatavošanas struktūra, uzņemšanas 
nosacījumu atrāvums starp vidējo un 
profesionālo izglītību un tematiskajām 
grupām dažādos līmeņos. Mēs centā
mies parādīt iespējamās disproporcijas. 
Meklēt tālākos risinājumus, lai nākotnē 
novērstu sliktāko scenāriju, – tas jau 
būtu politikas veidotāju uzdevums. 

Nākotnē lielākā loma būs produk
tivitātei jeb ražīguma pieaugumam. 
Tas būs galvenais stimuls, kas veicinās 
izaugsmi un ienākumu pieaugumu. 
Pieprasījums pēc darbaspēka augs 
mērenāk un nebūs tik straujš kā eko
nomikas izaugsme. Galvenā nozare 

tuvākajos gados vidējā termiņā būs tā 
pati apstrādes rūpniecība. Būvniecības 
nozare tikai tagad sāk atgūties no krī
zes dziļākā punkta, un pieaugums vēl 
nav izteikts. Komercpakalpojumi un 
transporta nozare – šajās nozarēs pie
prasījums pēc darbaspēka pieaugs salī
dzinoši straujāk nekā citās nozarēs.

Ja saliek kopā pieprasījuma un 
piedāvājuma pusi, spilgti parādās tās 
problēmas, kas darba tirgu varētu 
sagaidīt jau tuvākajos piecos gados. 
Atcerēsimies trekno gadu beigas – 
2006. un 2007. gadu! Toreiz ļoti dau
dzās jomās akūti trūka darbaspēka, 
bezdarbs saruka līdz 5 %. Un tad iestā
jās ekonomikas krīze. Bezdarba līme
nis ļoti strauji sasniedza gandrīz 20 %. 
Ja mēs skatāmies nākotnē, pat tajā ga
dījumā, ja pieprasījums pēc darbaspēka 
augs tikai mēreni, negatīvā demogrāfis
kā tendence mūs novedīs pie situācijas, 
ka jau pēc kādiem pieciem gadiem 
vismaz vienā ziņā būsim trekno gadu 
situācijā – lai gan ekonomikas līmenis 
būs cits, virknē nozaru atkal būs akūts 
darbaspēka trūkums.

Ne visur pieprasījums atbilst pie
dāvājumam. Izteikta disproporcija vē
rojama dažādās tematiskajās grupās. 
Piemēram, humanitārās un sociālās 
zinātnes studijas beidz un darba tirgū 

Par izglītības iespējām varat uzzināt www.niid.lvInformācijai  
jābūt saprotamai

Pasaule ļoti strauji mainās
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Meklējam kopsaucēju!
Publikācijā atspoguļota 

diskusija
“Izglīt ības un prakses 

nozīme jauniešu 

nodarbināt ībā”, 

ko 2013. gada  

1. martā rīkoja
LBAS sadarbībā ar 

Fridriha Eberta fondu
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Uldis SMILTS,  
AS “Exigen Services 
Latvia” valdes priekš-
sēdētāja vietnieks

Informācija par 
studiju program
mām, manuprāt, 

ir pietiekama. Taču jauniešiem lielāko
ties trūkst izpratnes par to, ko nozīmē 
strādāt konkrētā profesijā? Viņi nespēj 
atbildēt uz jautājumu, kāpēc vispār mā
cīties? Tāpēc ar mācību iespēju sarak
stu vien ir par maz.

Kāpēc mēs sākām pētīt, kas no
tiek informācijas tehnoloģiju noza
rē? Tāpēc, ka konstatējām, ka puse 
no tiem, kas sāk studēt augstskolā, to 
pametuši jau pirmā semestra laikā. 
Ieraugot šādu situāciju, mūsu pieņē
mums bija, ka acīmredzot kaut kas nav 
kārtībā ar izvēli. Mēģinot saprast, tieši 
kurā brīdī jaunieši, kuri studē informā
ciju tehnoloģijas, ir izdarījuši savu izvē
li, tad izrādījās, ka aptuveni 75 % lēmu
mu par konkrēto studiju programmu 
pieņēmuši tikai tad, kad jau bijis sācies 
vidusskolas izlaiduma eksāmenu laiks. 

Turklāt divas trešdaļas no šiem 75 % 
savu izvēli bija izdarījuši pašā pēdējā 
brīdī, dodoties uz augstskolu iesniegt 
dokumentus. Nu, ja jau tā, tad nav ko 
brīnīties, ka jaunais cilvēks pēc tam ne
spēj mācīties un krīt ārā. Dzīvē tā ir – ja 
mūsu gaidas un cerības neattaisnojas, 
zūd motivācija. 

Būtisks jautājums – vai mēs tomēr 
kaut kādā veidā varētu vidusskolās un 
arī citur vairāk nodarboties ar karjeras 
konsultāciju jautājumiem? Jo ir diezgan 
daudz tādu virzienu, kuros var apgūt in
teresantas lietas, taču ar gribēšanu vien 
tajās nepietiek. Ir vajadzīga arī kaut kāda 
varēšana pretī. Ir jāsamēro savas vēlmes 
ar spējām. Tas noteikti būtu jāmēģina 
darīt jau vidusskolas laikā.  

Manis pārstāvētajā informācijas 
tehnoloģiju nozarē jau pēdējos trīs ga
dus trūkst darbinieku. Prakses ir lielā 
iespēja visiem. Studentam tā ir iespēja 
jau mācību laikā nokļūt reālā uzņēmu
mā un burtiski ar rokām “aptaustīt” 
savu nākotnes profesiju. Ja prakse ir 
pietiekami ilga, tad no prakses var iz
veidoties arī studenta bakalaura darba 
tēma. Ir ļoti liela atšķirība starp baka

laura darbiem atkarībā no tā, kur tēma 
“pasmelta”. Tēmas, kas balstītas uz reālu 
ražošanu, parasti tiek izstrādātas veik
smīgāk. Un nākamā labā iespēja stu
dentam, kas izriet no prakses, ir iespēja 
tikt pie savas pirmās darbavietas. Ja 
students prakses laikā sevi spēj parādīt 
no labākās puses, ja darba devējs redz, 
ka praktikantam ir bāzes zināšanas un 
viņš darba procesā ir spējīgs mācīties 
klāt daudz jauna, tad izveidojas ļoti 
laba bāze, lai darba devējs pats būtu 
ieinteresēts šim praktikantam piedāvāt 
darbu uzņēmumā. 

Mūsu uzņēmumā strādā apmēram 
320 darbinieku. Un šogad praksē esam 
paņēmuši 32 praktikantus. Tā mēs sa
darbībā ar augstskolām nodrošinām 
sevi ar jauniem darbiniekiem. Mēs ne
raudam, ka trūkst jaunu speciālistu, bet 
rīkojamies tā, lai mums viņi būtu. 

Mēs spējam strādāt pasaules tir
gum. Un tāpēc IT darbinieka vidējais 
atalgojums – 1200 latu pirms nodokļu 
nomaksas – ir realitāte. Mūs novērtē, jo 
mēs esam unikāli un spējam to, ko citi 
pasaulē neprot l

Aļona NIKOLAJEVA, 
Labklājības 
ministrijas  
Darba tirgus politikas 
departamenta 
speciāliste

Mūsu valstī šobrīd 
ir aptuveni 255  000 jauniešu vecumā 
no 15 līdz 24  gadiem. 153 000 no vi
ņiem mācās. 80  000 strādā. 22  000 
meklē darbu. 11  000 no tiem jaunie
šiem, kas meklē darbu, ir reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). 
Ar šiem 11 000 situācija ir diezgan bē
dīga, jo 70 % no NVA reģistrētajiem 
jauniešiem ir zems izglītības līmenis – 
viņi ir ieguvuši vispārējo vidējo vai par 
to zemāku izglītību. 90 %  no viņiem ir 
vecumā no 20 līdz 24 gadiem. Galvenā 
barjera, kas traucē jauniešiem iekļūt 
darba tirgū, ir darba pieredzes trū
kums – tā ir tikai 40 % šo jauniešu.

NVA jauniešiem piedāvā virkni 
pasākumu, kuros iesaistījusies aptuve
ni puse no reģistrētajiem jauniešiem. 

Galvenokārt tās ir dažādas profesionā
lās izglītības programmas jauniešiem, 
kuriem zemais izglītības līmenis traucē 
iekļauties darba tirgū. Jauniešus, kas ir 
ilgstoši bezdarbnieki, iesaistām algota
jos pagaidu sabiedriskajos darbos. Šī 
iespēja pārsvarā tiek dota jauniešiem ar 
zemu izglītības līmeni, ja viņi nav gata
vi iekļauties izglītības programmās.

Gandrīz ar visiem jauniešiem, kad 
tie iegūst bezdarbnieka statusu, notiek 
individuālas pārrunas. Viņiem ir pie
ejamas karjeras konsultācijas, kā arī 
atbalsts darba meklēšanā. Viņiem tiek 
palīdzēts arī tādu pamatprasmju apgū
šanā kā CV izveide, tāpat tiek piedāvāta 
iespēja sagatavoties darba intervijām. 
NVA rīko īpašas informatīvās dienas 
jauniešiem.

Aktualitāte ir Eiropas Komisijas 
iniciatīva “Jauniešu garantija”. Latvija 
šīs programmas īstenošanai saņēmusi 
80 miljonus eiro jeb 55 miljonus latu, 
kas tiks izmantoti jauniešu bezdarba 
problēmu risināšanai. “Jauniešu garan
tijas” programma paredz, ka jaunieši 

vecumā līdz 25 gadiem četru mēnešu 
laikā no brīža, kad tie kļūst par bez
darbniekiem vai beidz formālo izglī
tību, saņem kvalitatīvu darba, tālāk
izglītības vai apmācības piedāvājumu. 
Šīs “Jauniešu garantijas” programmas 
sniegtās iespējas mēs varam salīdzināt 
ar durvīm, kas tiek atvērtas tad, ja citas 
durvis aizcirtušās. Daudziem tas būs 
labs risinājums, lai neizkristu no darba 
tirgus.

Ir jāuzlabo informācijas apmaiņa 
par izglītību un karjeras iespējām starp 
jaunieti un darba tirgu. Nozīmīga loma 
būtu atvēlama karjeras konsultācijām, 
ņemot vērā trīs aspektus – konsultā
ciju kvalitāte, to pieejamība un saturs. 
Karjeras jautājumu risināšanā sava 
loma ir dažādām valsts iestādēm, so
ciālajiem partneriem un nevalstiska
jām organizācijām. Visi atzīst, ka karje
ras jautājumi ir jārisina, taču pagaidām 
pietrūkst visiem vienotas vīzijas.

Svarīgi ir runāt jauniešiem ar jau
niešiem – tas ir ļoti svarīgs komunikā
cijas kanāls l 

Spriežot pēc www.niid.lv unikālo 
apmeklējumu skaita, par tālākās izglītī
bas iespējām visvairāk interesējas jūlijā. 
Tas liecina par “pēdējā brīža” meklēju
miem. 

Katru gadu skolām tiek izsūtīta in
formācija par šo datu bāzi. Taču tad, 
kad aizbraucam uz skolām, ne visur 
jaunieši par to zina. Iespējams, ka sko
las reizēm noslinko ar savu audzēkņu 
informēšanu vai arī neuzskata par ne
pieciešamu to darīt.

Starp citu, ne tikai vidusskolēni, bet 
arī augstskolu studenti ne vienmēr var 
atbildēt uz jautājumu, kas viņi būs, kad 
pabeigs studijas. Tāpēc mēs cenšamies 
apkopot iespējami daudz informācijas, 
gaidot to arī no pašām augstskolām. 

Karjeras izvēles plānošana nav tikai 
tas, kas notiek ārpusē. Svarīga ir in
formācija, kas notiek ar cilvēku – viņa 

intereses, viņa vērtības, viņa spējas un 
dotības. Tas ir tas, ar ko būtu jāstrādā 
jau skolās, mēģinot jauniešos attīstīt 
karjeras vadības prasmes. 

Un tad seko stāsts par pašu indivī
du. Laika gaitā ir būtiski ļoti mainīju
šies visi koncepti par karjeras plānoša
nu un veidošanu. 

Ļoti daudz kas ir katra jaunieša 
paša rokās. Viņš ir tas, kurš pats ir 
atbildīgs par to, kas ar viņu notiks. 
Līdz ar to arī tik lielu nozīmi iegūst 
karjeras vadības prasmes – kā indivīds 
spēj saprast sevi, kā viņš spēj meklēt 
informāciju, kā šo informāciju spēj 
analizēt. Tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, 
kurš no darbiem ir piemērotāks. Šīs 
lietas var iemācīties tikai ilgākā laikā, 
un to vajadzētu mācīt skolā. Prasmes 
ir jāattīsta gadu gaitā. Sākt var jau sā
kumskolā l

Publikāciju sagatavojusi Ilma RUGĀJA

Par izglītības iespējām varat uzzināt www.niid.lv

Visas durvis nekad neaizcērtas

Arī sarežģītiem uzdevumiem ir risinājums

Jātrenē stratēģiskā domāšana

ienāk daudz jauniešu. Pieprasījums pēc 
šāda veida speciālistiem līdz 2020. ga
dam noteikti būs daudz mazāks nekā 
jauniešu skaits ar šādām prasmēm.

Savukārt inženierijā, informācijas 
tehnoloģiju nozarē un eksaktajās zi
nātnēs būs ļoti izteikts darbaspēka trū
kums. Šīs ir jomas, kurās ir ļoti liels stu
dentu atbirums – jau pirmajā semestrī 
mācības pārtrauc apmēram 50 % stu
dentu. Problēma ir daudz dziļāka, nekā 
sākotnēji varētu šķist. Nākamo profe
siju izvēlēties vidusskolā jau ir daudz 
par vēlu. Manis minētajās jomās izvēle 
jādefinē jau pamatskolā. Piemēram, ja 
trūkst zināšanu fizikā un matemātikā, 
tad daudzas profesijas vispār nav iespē
jams apgūt. Lai arī Izglītības un zināt
nes ministrija cenšas paplašināt budže
ta vietu skaitu, nākotnē šajās nozarēs 
sagatavoto speciālistu skaits tik un tā 
būs nepietiekams. Pieprasījums lielāks 
par piedāvājumu ir tādās specialitātēs 
kā mašīnbūve, metālapstrāde, tūrisms, 
informācijas apstrāde. 

Problēmgrupa ir jaunieši, kas pa
beidz tikai vidusskolu. Viņi ienāk darba 
tirgū bez konkrētām prasmēm un ie
maņām. Darba tirgū pieprasījums pēc 
šādiem darbiniekiem aizvien mazinās. 
Šo jauniešu grupa ir ļoti liela – vairāk 
nekā 30 000 jauniešu būs tikai vidējā 

izglītība, kuriem laikā līdz 2020. gadam 
būs nepieciešama kāda pārkvalifikācija, 
lai pielāgotos darba tirgus prasībām, jo 
nebūs pieprasījuma pēc jauniešiem bez 
kvalifikācijas. 

Daudz lielāka uzmanība jāpievērš 
mūžizglītībai – tās iespējām un pie
dāvājumam jābūt daudz plašākam, lai 
darbinieki spētu pielāgoties darba tir
gus pieprasījumam. 

Mūsu izstrādātās makroprognozes 
un skaitļi būtu izmantojami tālākai 
diskusijai starp visiem politikas veido
tājiem – Izglītības un zinātnes ministri
ju, Labklājības ministriju, sociālajiem 
partneriem – arodbiedrībām un darba 
devējiem –, lai visu pušu rīcība būtu 
koordinēta, lai neveidotos situācija, ka 
saglabājas augsts bezdarbs pie augsta 
darbaspēka pieprasījuma tikai tāpēc, 
ka jauniešiem nav atbilstošu prasmju. 

Jārēķinās, ka pasaule ļoti ātri mai
nās. Pa pieciem gadiem arī darba tirgū 
var notikt būtiskas izmaiņas. Latvijas 
piemērs varētu būt celtniecības bums 
un tai strauji sekojusī krīze. Tas no
zīmē, ka mums darba tirgū jāspēj būt 
ļoti elastīgiem. Ļoti lielu nozīmi iegūst 
starpdisciplināras prasmes. Un skaidrs, 
ka gandrīz jebkurā profesijā ir nepie
ciešamas informācijas tehnoloģiju 
prasmes l
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Marina SKĻARA, 
Latvijas Darba 
devēju konfederācijas 
(LDDK) nozaru na-
cionālā koordinatore 
profesionālās  
izglītības un nodarbi-
nātības jomā

Es tomēr netieku vaļā no sajūtas, ka 
mums pietrūkst stratēģiskās domāša
nas – visas puses, arī ministrijas, runā 
par centieniem savstarpēji sadarbo
ties, bet tik un tā katrs rīkojas par sevi. 
Mums tomēr trūkst saiknes. Kad mēs 
veidojam nozaru padomes, mēs cenša
mies visu konsolidēt un apkopot. Bet 
varbūt saiknes trūkst tiem cilvēkiem, 
kas plāno valsts nākotnes vīziju. 

Mūsu problēma ir Latvijas demo
grāfiskā novecošanās un iedzīvotāju 
skaita samazināšanās. Lai veiksmīgāk 
risinātu darbaspēka problēmas, jau
niešus darba tirgum būtu jāsāk gatavot 
ne vēlāk kā no 5. klases. Ja politiķi sāk 
spriest par matemātikas, datorikas un 
vēl citu priekšmetu stundu skaita sa
mazināšanu pamatskolā un ja tas arī 
tiks izdarīts, tad būs pamats lielam uz
traukumam par skolu beigušo jauniešu 
zināšanām. Piekrītu, ka skolās ir jābūt 
karjeras konsultantiem. Pamatskolās 

var veidoties problēma, kas būtu jāat
risina politiski. Mums izglītības sistē
mā ir princips, ka nauda seko bērnam. 
Tāpēc karjeras konsultanti, kas strādā
tu skolās, vairāk būtu ieinteresēti pieru
nāt jauniešus, lai viņi paliek vidusskolā, 
nevis pēc 9. klases izvēlas aiziet uz pro
fesionālo skolu. 

Runājot par dažādiem karjeras te
matikai atvēlētiem portāliem… Cik 
tiem ir apmeklētāju, un kas ir šie ap
meklētāji? Varam pieņemt, ka jūlijā 
šos portālus vairāk apmeklē vecāki, 
kas pēdējā brīdī vēlas pierunāt savus 
jauniešus iet mācīties. Tas nozīmē, ka 
jaunieši, iespējams, nav laikus infor
mēti. Viņi droši vien nav arī pieda
lījušies, piemēram, Ēnu dienās, viņi, 
visticamāk, nav apmeklējuši Karjeras 
dienas un citus līdzīgus pasākumus. 
Tādā situācijā apjukums un iespējams 
kļūdas risks nākamās profesijas izvēlē 
ir izskaidrojams. 

Lai situācija mainītos uz labo pusi, 
prognozes jāveido kopā ar darba devē
jiem. Ir jāveido karjeras konsultācijas, 
ir jāmaina izglītības saturs, ir jāpārņem 
labākais no skandināvu un citu valstu 
pieredzes. 

Tikai ar formulām vien jaunu cilvē
ku nevar ieinteresēt. Tāpēc darba de
vēji iestājas par prakses un praktiskās 

pieredzes integrēšanu izglītībā visos 
līmeņos, arī augstākajā izglītībā. 

Runājot par to, cik liels varētu būt 
pašu darba devēju ieguldījums šajās iz
maiņās un kas šajā ziņā jau ir izdarīts, 
mēs nozaru un projektu ietvaros esam 
apkopojuši datus, cik šobrīd darba de
vēji jau maksā, lai praktikanti varētu 
iziet praksi. Man ir skaitļi. Piemēram, 
viens praktikants, kas tiek apmācīts 
strādāt pie datorvadības darbgalda, 
darba devējam izmaksā apmēram 
2000 latu mēnesī.

Izvērtējot nelegālās nodarbinātības 
riskus, cita starpā mēs esam runājuši 
par uzņēmēju nelegāli nodarbinātiem 
praktikantiem. Un tagad liekam pre
tī lielās izmaksas, kas darba devējiem 
rodas, ja viss tiek darīts likumīgi. Tie 
ir lieli zaudējumi. Es domāju, ka šo 
problēmu kopīgiem spēkiem būtu ie
spējams atrisināt. Bet tas nevar tikt pa
nākts, kamēr nav vienotu viedokļu un 
vienotas rīcības. 

Es piekrītu, ka ir jānovērš dažādu 
kļūdu sekas, bet jāķeras klāt arī cēlo
ņiem. Jāņem vērā, ka jaunieši nav tā 
sociālā grupa, kura ir ar mieru pacietīgi 
gaidīt. Viņiem vajag risinājumu uzreiz. 
Ja mēs kopīgiem spēkiem šo problēmu 
neuztversim un nespēsim rast labāko 
risinājumu, zaudējumi būs abpusēji lMeklējam kopsaucēju!
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A tbildes uz jautājumiem 
par darba samaksu sniedz 
LBAS konsultants darba 
tiesisko attiecību jautāju

mos, jurists Kaspars RĀCENĀJS.
– Daļa darba 

devēju algu dar-
biniekiem izmak-
sā divos maksā-
jumos mēnesī, 
citi – visu algu 
kopā vienā mak-
sājumā. Kurš 
darba devējs rī-
kojas pareizāk?

– Darba likumā noteikts, ka darba 
devējam ir pienākums darba samaksu 
izmaksāt ne retāk kā divas reizes mē
nesī. Bet darbinieks un darba devējs 
var vienoties arī par darba samaksu 
reizi mēnesī. 

– Kā to vajadzētu noformēt – vai 
pietiek ar mutisku vienošanos un 
darba devēja solījumu, vai arī tas 
skaidri jāuzraksta uz papīra?

– Par vienošanās praktisko pusi, 
tieši kādā formā tā būtu jānoslēdz, li
kums neko priekšā nepasaka. Tomēr, 
lai nerastos lieki pārpratumi, par to 
būtu ieteicams vienoties rakstiski jau 
darba līgumā. Taču Darba likumā 
skaidri pateikts, ka darba līgumā jā
norāda gan darba samaksas apmērs, 
gan izmaksas laiks. Piemēram, darba 
līgumā var ierakstīt, ka alga par dar
binieka paveikto tiks izmaksāta katra 
mēneša otrajā trešdienā.

– Algu var izmaksāt ar pārskai-
tījumu uz darbinieka bankas kontu. 
Un var arī izmaksāt skaidrā naudā. 
Šķiet, atšķirība nav būtiska. Slēdzot 
darba līgumu, abām pusēm tikai jā-
vienojas, kā alga no darba devēja 
nonāks pie darbinieka – banknotēs 
vai virtuāli. Un tomēr – vai algas iz-
maksas veids kaut ko var ietekmēt?

– Man savā praksē nācies saskar
ties ar vienu konkrētu gadījumu, kad 
darba līgumā atrunātais algas izmak
sas veids izšķiroši ietekmēja notiku
mu gaitu un arī tiesas lēmumu – dar
biniece zaudēja tiesu divās instancēs, 
jo darba līgumā bija atrunāts, ka alga 
tiek izmaksāta skaidrā naudā. 

Notikumu gaita bija šāda. Starp 
darbinieci un darba devēju izveidojās 
konflikts un tika izbeigtas darba tie
siskās attiecības – darbiniece tika at
laista no darba. Izjūtot bailes un nevē
loties tikties aci pret aci ar kādreizējo 
darba devēju, sieviete lūdza, lai darba 
devējs viņai pienākošos gala aprēķinu 
izmaksā bezskaidrā naudā, pārskaitot 
uz bankas kontu. Darba devējs šo bi
jušās darbinieces lūgumu nepildīja. 
Un tiesa izsprieda, ka darba devējam 
šāds lūgums nav bijis jāpilda – ja dar
ba līgumā ir ierakstīts, ka atalgojums 
tiek izmaksāts skaidrā naudā, tad iz
maksa bezskaidrā naudā ar pārskaitī
jumu var notikt tikai tad, ja puses par 
to vienojas. Ja tā ir tikai bijušās dar
binieces vienpusēja prasība, tad darba 
devējam nav pienākuma pārskaitīt 
naudu uz kontu.

No šī gadījuma izriet arī tas, ka 
darba devējs nevar vienpusēji uz
spiest, kādā veidā notiks algas izmak
sa, piemēram, darba devējs nevar 
prasīt no darbinieka piekrist algas 
pārskaitīšanai uz kontu kādā konkrē
tā bankā, kas varētu būt izdevīgi tikai 
darba devējam, bet neizdevīgi darbi
niekam. 

– Darbiniekam ir svarīgi saprast, 
kā viņa alga tiek aprēķināta. 

– Darba likumā noteikts, ka, iz
maksājot darba samaksu, darba devē
jam ir jāizsniedz darbiniekam darba 
samaksas aprēķins. Šajā aprēķinā ir 
jānorāda, cik liela summa darbiniekam 
ir izmaksāta, kā arī jānorāda ieturētie 
nodokļi un veiktās valsts sociālās ap
drošināšanas obligātās iemaksas. Tāpat 

šajā aprēķinā jānorāda nostrādātās 
stundas, arī virsstundas, kā arī nakts 
laikā un svētku dienās nostrādātās 
stundas. Ja darbinieks vēlas, lai viņam 
tiktu izskaidrots šis aprēķins, darba de
vējam ir pienākums to izdarīt. 

– Bet kādā formā vai veidā šis 
darba samaksas aprēķins ir jāiz-
sniedz – rakstveidā, elektroniski vai 
kā citādi? Likumā tāda nianse nav 
atrodama.

– Tātad darba devējam šajā ziņā ir 
dota izvēles un rīcības brīvība. Taču 
darba devējam arī jārēķinās, ka viņam 
var rasties nepieciešamība un pienā
kums pierādīt, ka darba samaksas ap
rēķins ir sagatavots un izsniegts. 

Protams, var tāpat kā senāk darba 
samaksas aprēķinus izdrukāt uz papīra 
un izsniegt katram darbiniekam. Var, 
piemēram, šo informāciju ik mēnesi 
algas dienā nosūtīt darbiniekiem pa e
pastu. Var arī autorizētā datorsistēmā 
iekļaut tādu iespēju, ka katrs darbinieks 
ar savu paroli var piekļūt informācijai 
par savas darba samaksas aprēķinu un 
pārbaudīt to – kad šie aprēķini parādās 
sistēmā, darbiniekiem var nosūtīt īszi
ņu, ka intranetā (iekšējā tīklā – red.) ir 
pieejama jauna informācija.

Darba devējam tas ir svarīgi, jo 
strīdus gadījumā tieši darba devējam 
būs jāpierāda, ka viņš darba samaksu 
ir aprēķinājis un izmaksājis. No tā arī 
ir atkarīgs prasības noilgums. Darba 
likuma 31. pants paredz, ka tādā gadī
jumā, ja darba devējs nevarēs pierādīt, 
ka samaksas aprēķins darbiniekam ir 
izsniegts, tad visi prasījumi, kas izriet 
no darba tiesiskajām attiecībām, no
ilgs pēc trim gadiem. Un tas nozīmē, 
ka, nesagatavojot un neizsniedzot al
gas aprēķinu, darba devējs riskē, ka 
darbinieks varēs apstrīdēt viņam iz
maksāto algu triju gadu laikā. Ja darba 
devējs varēs pierādīt, ka darba samak
sas aprēķini ir izsniegti, šo prasījumu 
noilgums būs divi gadi. 

– Kāpēc darbiniekiem ir svarīgi 
sekot savas darba samaksas aprē-
ķiniem?

– Darba samaksas aprēķinā tiek 
norādītas arī darbinieka nostrādātās 
stundas – tam ir jāseko līdzi, lai pār
liecinātos, vai darba devējs ņēmis vērā 
visas darbinieka nostrādātās stundas, 
vai korekti aprēķinājis piemaksas, vai 
kaut kas nav “piemirsies”. Tas īpaši 
svarīgi ir tiem darbiniekiem, kuriem 
atalgojums ir atkarīgs no nostrādāto 
stundu skaita. 

Ja darbinieks ievēro, ka darba sa
maksas aprēķinā norādīts nepareizs 
stundu skaits, tāda rīcība varētu būt 
darba devēja mēģinājums, visticamāk, 
samaksāt mazāk. Un tā mēdz gadīties. 
Tāpēc arī turpmāk lielāku vērību dar
binieku nostrādāto stundu skaitam 
pievērsīs Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) – no 2013. gada augusta darba 
devējiem katru mēnesi būs jānorāda, 
cik stundu darbinieks ir strādājis. Tas 
nozīmē, ka VID rīcībā nonāks un tiks 
apkopota informācija par darbinieku 
nostrādātajām stundām, sākot no šā 
gada jūlija. 

Mans ieteikums darbiniekiem 
būtu arī laiku pa laikam ielūkoties 
portālā www.latvija.lv, kur iespējams 
pārbaudīt, vai par jums ir veiktas 
valsts sociālās apdrošināšanas obligā
tās iemaksas un cik lielā apmērā tās ir 
veiktas l

Vidējā izpeļņa – kad to ņem vērā, un kā to aprēķina?

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
Konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos (pieņem pēc pieraksta)
Kaspars RĀCENĀJS, tālr. 67 03 59 05, e-pasts: kaspars@lbas.lv
Konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš PUŽULS
(Pirmdienās un trešdienās 16.00–18.00, piektdienās 9.00–12.00) 
Tālr. 67 03 59 59, e-pasts: martins@lbas.lv

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību  
un darba aizsardzības jautājumos

Mācāmies pareizi 
saskaitīt nopelnīto
Ainiņa iz dzīves – plašā biroja telpā pie datoriem sēž vairāk nekā 
desmit kolēģu. Kad dienas vidū gandrīz vienlaikus klusināti 
ieskanas vai ievibrējas visi mobilie telefoni, liecinot par īsziņas 
saņemšanu, tauta priecīgi sarosās, jo īsziņa visiem viena un 
laba – darbinieku kontos “iekritusi” alga.  Naudai patīk, ka to 
skaita. Bet vai mēs protam to darīt pareizi?

Vidējo izpeļņu ir nepieciešams aprēķināt, lai, 
piemēram, noteiktu:
l  atvaļinājuma naudas lielumu
l  atlaišanas pabalsta lielumu
l  dīkstāves apmaksu darbiniekam
l  kompensāciju par nelikumīgu atlaišanu

Atvaļinājums 
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiks – čet-
ras kalendārās nedēļas jeb 20 darba dienas. 
Lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu, ir nepie-
ciešams zināt dienas vidējo izpeļņu. Kad tiek 
aprēķināta dienas vidējā izpeļņa, tā tiek reizi-
nāta ar darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā.

Dīkstāve
Ja darba devējs nespēj nodrošināt ar darbu 
un ir dīkstāve, arī šajā gadījumā darbiniekam 
ir jārēķina un jāmaksā vidējā izpeļņa par stun-
dām vai par dienām.

Nelikumīga atlaišana 
Ja darbinieks ir nelikumīgi atlaists no darba, 
tad periods no atlaišanas dienas līdz dienai, 
kad darbinieks tiek atjaunots darbā, ir darba 
piespiedu kavējuma laiks. Un par šo laiku 
darbiniekam ir jāsaņem kompensācija vidējās 
izpeļņas apmērā.

Atlaišanas pabalsts
Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darba 
devējam ir jāizmaksā darbiniekam atlaišanas 
pabalsts saskaņā ar DL 112. pantu.

Ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja 
bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus, 
tad atlaišanas pabalsts ir viena mēneša vidē-
jās izpeļņas apmērā.

Ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja 
bijis nodarbināts piecus līdz desmit gadus, 
tad darbiniekam pienākas atlaišanas pa-
balsts divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā. 

D arba likumā iekļautā mē
neša vidējās izpeļņas aprē
ķināšanas formula ne visos 
gadījumos ir taisnīga. Bet 

tā ir labojama.
Ja darbinieks pēdējos sešos mēne

šos pirms darba attiecību izbeigšanas 
attaisnotu iemeslu dēļ kavējis darbu, 
piemēram, daudz slimojis un nostrā
dājis tikai daļu no laika, tad šādos ga
dījumos var rasties sarežģījumi ar mē
neša vidējās izpeļņas aprēķināšanu. 

Pieņemsim, ka divus mēnešus no 
šiem sešiem mēnešiem darbinieks 
ir strādājis un saņēmis algu, bet atli
kušos četrus mēnešus slimojis. Tādā 
gadījumā, piemērojot Darba likumā 
noteikto formulu par vidējās izpeļņas 
aprēķinu, par diviem nostrādātajiem 
mēnešiem saņemtā alga tiek izdalīta 
uz sešiem mēnešiem. Ja mēneša dar
ba alga ir bijusi 450 latu, tad sanāk, ka 
mēneša vidējā izpeļņa ir tikai 150 latu 
– (450 + 450) : 6 = 150.

LBAS jurists Kaspars RĀCENĀJS 
konsultēja kāda uzņēmuma darbinieci 
līdzīgā situācijā. Lieta par atlaišanas 
pabalsta piedziņu 2012. gada decembrī 
nonāca līdz skatīšanai Augstākās tiesas 
Senātā, un darbiniecei izdevās panākt 
taisnīgu atlaišanas pabalsta izmaksu.

Strīds bija par darba devēja izmak
sātā atlaišanas pabalsta lielumu.

Darba tiesiskās attiecības ar darbi
nieci tika izbeigtas 2011. gada 3.  au
gustā saistībā ar darbinieku skaita sa
mazināšanu. Saskaņā ar Darba likuma 
112. panta trešo punktu viņai tika iz
maksāts atlaišanas pabalsts 457,35 latu 
apmērā. (Darbiniece uzņēmumā bija 
nostrādājusi vairāk nekā 10 gadus, un 
viņai pienācās atlaišanas pabalsts triju 
mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.)

Atlaišanas pabalsts tika aprēķi
nāts, pamatojoties uz Darba likuma 
75. panta ceturto daļu – pēdējo sešu 
mēnešu darba samaksas kopsummu 
dalot ar seši. Taču darba devējs nebi
ja ņēmis vērā, ka pēdējo sešu mēnešu 
laikā pirms darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas – no 1. marta līdz 4. jūli
jam  – darbiniece bija slimojusi. Līdz 
ar to aprēķinātā mēneša vidējā izpeļņa 
izrādījās ievērojami mazāka, nekā tā 
būtu bijusi, ja darbiniece būtu strādā
jusi visus sešus mēnešus.

Formāli darba devējs bija ievērojis 
Darba likuma normu, taču Darba li
kumā nav regulēta situācija, ja darbi
nieks pēdējo sešu mēnešu laikā kādu 
laiku nav veicis darbu pārejošas darb
nespējas jeb slimības dēļ.

Darbinieces cīņa tiesā par atlaišanas 
pabalstu atklāj robu Darba likumāFo
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Uzziņai

2013. gada darba laika kalendārs

Laika 
periods Ka

le
nd

ār
a 

di
en

u 
sk

ai
ts

6 dienu darba nedēļa 5 dienu darba nedēļa Svētdienu un 
svētku dienu skaits Pirmssvētku darba dienas 

Stundu skaits darba dienā 

Sv
ēt

di
en

as

Svētku
dienas un 
papildu
brīvdiena
(p/b) Ko

pā

6 dienu darba 
nedēļa

5 dienu darba 
nedēļa

6 stundas 7 stundas 7 stundas 8 stundas 
35 h 

nedēļā
40 h 

nedēļā
35 h 

nedēļā 
40 h 

nedēļā
35 h 

nedēļā 
40 h 

nedēļā 
35 h 

nedēļā
40 h 

nedēļā
Darba dienu skaits mēnesī / 
Darba stundu skaits mēnesī Datums un stundu skaits darba dienā

Janvāris 31 26 / 152 26 / 174 22 / 154 22 / 176 4 1. 5

Februāris 28 24 / 140 24 / 160 20 / 140 20 / 160 4 – 4

Marts 31 25 / 143 25 / 163 20 / 139 20 / 159 4 29., 31. 6 28. – 5; 
30. – 4

28. – 6; 
30. – 4 28. – 6 28. – 7

I ceturksnis 90 75 / 435 75 / 497 62 / 433 62 / 495 12 3 15

Aprīlis 30 25 / 145 25 / 166 21 / 146 21 / 167 4 1. 5 30. – 5 30. – 6 30. – 6 30. – 7 

Maijs 31 24 / 138 24 / 159 21 / 146 21 / 167 2 1., 4., 12., 19.
6. – p/b 7 3. – 5

11., 18. – 4
3. – 6
11., 18.– 4 3. – 6 3. – 7 

Jūnijs 30 24 / 138 24 / 157 19 / 133 19 / 152 4 23., 24. 6 22. – 4 22. – 4 

II ceturksnis 91 73 / 421 73 / 482 61 / 425 61 / 486 10 8 18

I pusgads 182 148 / 856 148 / 979 123 / 858 123 / 981 22 11 33

Jūlijs 31 27 / 158 27 / 181 23 / 161 23 / 184 4 – 4

Augusts 31 27 / 157 27 / 179 22 / 154 22 / 176 4 – 4

Septembris 30 25 / 146 25 / 167 21 / 147 21 / 168 5 – 5

III ceturksnis 92 79 / 461 79 / 527 66 / 462 66 / 528 13 – 13

Oktobris 31 27 / 158 27 / 181 23 / 161  23 / 184 4 – 4

Novembris 30 25 / 145 25 / 165 20 / 140 20 / 160 4 18. 5

Decembris 31 22 / 126 22 / 144 18 / 124 18 / 142 5 24., 25.,  
26., 31. 9 23.– 5 

30. – 5
23.– 6 
30. – 6

23.– 6 
30. – 6

23., 30. –7
(14., 28.–7*)

IV ceturksnis 92 74 / 429 74 / 490 61 / 425 61 / 486 13 5 18

II pusgads 184 153 / 890 153 / 1017 127 / 887 127 / 1014 26 5 31

2013. gads 365 301 / 1746 301 / 1996 250 / 1745 250 / 1995 48 16 64

Vidējais darba stundu 
skaits mēnesī: 145,50 166,33 145,42 166,25 *  Pamatojoties uz DL 133. pantu un saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 195  

23.12. tiek pārcelts uz 14.12., bet 30.12. – uz 28.12.

Darba alga Piemaksas Prēmijas 

Cita veida atlīdzība 
saistībā ar darbu 

(atvaļinājuma nauda, 
pabalsti u. c.)

Virsstundas 
(piemaksa 100 %) 

Nakts darbs  
(piemaksa 50 %) 

Papilddarbs Darbs īpašos 
apstākļos 

Darbs  
svētku dienās  
(piemaksa 100 %  

vai brīva diena)

TIEK ņemtas vērā  
vidējās izpeļņas aprēķinos

NETIEK ņemta vērā  
vidējās izpeļņas aprēķinosDARBA SAMAKSA

Pamatprincips, kā aprēķina mēneša kopējo normālo darba laiku
No mēneša kopējo dienu skaita atskaitām sestdienas, svētdienas un svētku dienas,  
kas iekrīt kādā no nedēļas darba dienām.
Iegūto darba dienu skaitu mēnesī reizinām ar 8 stundām = x stundas.
Pirmssvētku darba diena ir īsāka par  1 stundu:  8 – 1 = 7 stundas (x – 1).
Piemēram, februārī bija 20 darba dienas un nevienas svētku dienas. 
Tātad februāra kopējais normālais darba laiks bija 20 x 8 = 160 stundas.

Martā ir 20 darba dienas.
Martā iekrīt divas svētku dienas – Lielā Piektdiena 29. martā un Pirmās Lieldienas 
31. martā. Tā kā piektdiena, 29. marts, ir svētku diena, tad ceturtdiena, 28. marts, ir 
saīsinātā darba diena (7 stundas). Tādējādi 2013. gada martā kopējais normālais darba 
laiks ir 159 stundas.
Kad uzzināts, kāds ir mēneša kopējais normālais darba laiks, tad to salīdzina ar mēnesī 
nostrādāto darba laiku. Tās stundas, kas nostrādātas virs normālā darba laika, ir virs-
stundas, par kurām Darba likums paredz piemaksu 100 % apmērā. 

Aprēķina piemērs
Darbiniekam noteikta darba alga Ls 2 stundā.
Normālais darba laiks 2013. gada februārī bija 160 stundas (20 darba dienas).
Darbinieks nostrādāja 170 stundas, no kurām 6 stundas darbinieks strādāja nakts laikā.
Kāda darba samaksa pienākas darbiniekam par februāri?

Visas mēnesī nostrādātās stundas reizinot ar stundas likmi,  
iegūstam darba algu:     170 x 2 = 340 lati
Virsstundu skaits:     170 – 160 = 10 stundas
Piemaksa (100 % apmērā) par 10 virsstundām:   10 x 2 = Ls 20
Piemaksa (50 % apmērā) par 6 stundām nakts laikā:  6 x 1 = Ls 6
Kopā: Ls 340 alga + Ls 26 piemaksas = Ls 366 darba samaksa

Aprēķins sešu dienu darba nedēļai, kā arī 35 stundu darba nedēļai tiks veikts nedaudz 
atšķirīgi. (Skat. 2013. gada darba laika kalendāru)

Par 10 līdz 20 pie viena darba devēja 
nostrādātiem gadiem darbiniekam pienākas 
atlaišanas pabalsts triju mēnešu vidējās iz-
peļņas apmērā, bet, ja pie viena darba devēja 
nostrādāti vairāk nekā 20 gadu, tad darbinie-
kam pienākas atlaišanas pabalsts četru mē-
nešu vidējās izpeļņas apmērā.

Lai aprēķinātu atlaišanas pabalstu, ir jāzi-
na mēneša vidējā izpeļņa.

Vidējās izpeļņas aprēķins
Vidējo izpeļņu rēķina no algas, no piemaksām 
un no prēmijām. Bet! Vidējās izpeļņas aprē-
ķinos netiek ņemta vērā atvaļinājuma nauda. 

Tiek saskaitīta darba samaksa, ko cilvēks 
ir saņēmis pēdējos sešos mēnešos. 

Lai iegūtu mēneša vidējo izpeļņu, šī 
summa tiek dalīta ar 6.

Līdzīgi jārīkojas, lai aprēķinātu stundas 
vidējo izpeļņu – kopējā darba samaksa par 

pēdējiem sešiem mēnešiem (summa) tiek 
dalīta ar pēdējos sešos mēnešos nostrādāto 
stundu skaitu.

Lai iegūtu dienas vidējo izpeļņu, šī sum-
ma tiek dalīta ar pēdējos sešos mēnešos no-
strādāto dienu skaitu.

Kā aprēķināt mēneša vidējo 
izpeļņu, ja darbinieks pēdējos 
sešus mēnešus nav strādājis,  
bet slimojis?

Tādā gadījumā mēneša vidējo izpeļņu rēķina 
no pēdējiem sešiem mēnešiem pirms šiem 
sešiem mēnešiem – no septītā līdz divpad-
smitajam mēnesim.

Gadījumos, ja darbinieks nav strādājis ve-
selu gadu (piemēram, slimojis, bijis bezalgas 
vai mācību atvaļinājumā), tad vidējo izpeļņu 
rēķina no minimālās algas (200 latiem).

Darbiniece, kas uzskatīja, ka viņai 
izmaksātais atlaišanas pabalsts ir ne
taisnīgi mazs, nevēlējās ar to samieri
nāties un atnāca uz LBAS pēc padoma. 
Izanalizējot situāciju, konstatējām, ka 
problēma radusies Darba likuma ne
pilnību dēļ. Mēs arī palīdzējām viņai 
sagatavoties tiesai. Tas arī ir viens no 
priekšlikumiem, kurus arodbiedrības 
virza uz grozījumiem Darba likumā.

 Ņemot vērā šo gadījumu, arod
biedrības ir sagatavojušas priekšli
kumus Darba likuma grozījumiem, 
lai līdzīgos gadījumos atkal nevaja
dzētu meklēt risinājumu citos liku
mos vai Senāta spriedumos. Darba 
likuma norma nedrīkstētu atšķirties 
no Atlīdzības likuma (Valsts un paš
valdību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma) normas 
identisku situāciju gadījumos, jo tais
nīgam risinājumam ir jābūt neatkarīgi 
no tā, kādā uzņēmumā cilvēks strā
dā – valsts, pašvaldības vai privātā.

Risinot šo lietu, Augstākās tiesas 
Senāts nepiekrita darba devēja veik
tajam vidējās izpeļņas aprēķinam, jo 
tas neatbilda darbinieces faktiskajai 
izpeļņai laikā, kad viņa neslimoja, 
bet pildīja savus darba pienākumus. 
Turklāt arī Darba likuma 7. pantā 

noteikts, ka ikvienam ir vienlīdzīgas 
tiesības uz darbu, taisnīgiem, dro
šiem un veselībai nekaitīgiem darba 
apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba 
samaksu. Un tas nozīmē, ka darbi
niekiem ir jānodrošina vienlīdzīgas 
tiesības uz jebkuru no darba samak
sas sastāvdaļām, arī atlaišanas pabal
stu. Tāpēc konkrētajā gadījumā tika 
atzīts, ka pēc analoģijas taisnīgi būtu 
piemērot Atlīdzības likumu, kurā 
precīzāk noteikta vidējās izpeļņas 
aprēķināšanas kārtība. Un, atbilstoši 
tam, darbiniecei pienācās atlaišanas 
pabalsts 1418,19 latu apmērā. 

Vienkāršs Atlīdzības likuma nor
mas skaidrojums ir tāds, ka pēdējo 
sešu mēnešu darba samaksas kop
summa tiek izdalīta ar darbinieka fak
tiski nostrādāto darba dienu skaitu un 
reizināta ar vidējo darba dienu skaitu 
attiecīgajos sešos mēnešos. 

 Darba devējs gan iebilda pret 
Atlīdzības likuma normas piemēroša
nu, uzskatot, ka uz viņu kā privātuz
ņēmēju tā neattiecas. Bet, lai sasniegtu 
vispārīgo taisnīgumu, tiesa var likuma 
robus aizpildīt pēc analoģijas. Un tiesa 
to arī izdarīja, piemērojot Atlīdzības 
likumā iekļauto regulējumu. Tā tika 
nonākts pie taisnīga risinājuma l

Darbinieces cīņa tiesā par atlaišanas 
pabalstu atklāj robu Darba likumā

l  Minimālā alga mēnesī – 200 latu
l  Minimālā stundas tarifa likme 

2013. gadā – 1,203 lati

Kas ir darba laiks?
Darba laiks ir laikposms no darba sākuma 
līdz darba beigām, kurā darbinieks veic 
darbu un atrodas darba devēja rīcībā (iz-
ņemot pārtraukumus darbā).

Nakts darbs
Nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic 
nakts laikā vairāk nekā divas stundas.

Nakts laiks Darba likuma izpratnē ir 
laikposms no pulksten 22 līdz 6.

Piemēram, ja darbdiena sākas pulk-
sten 15.00 un beidzas pulksten 24.00 
ar pārtraukumu no pulksten 19.00 līdz 
20.00, tad darbs laikā no pulksten 
22.00 līdz pulksten 24.00 netiek uzska-
tīts par nakts darbu. Bet, ja darbdiena 
sākas pulksten 16.00 un beidzas pulk-
sten 0.30 ar pārtraukumu no pulksten 
19.30 līdz 20.00, tad par laiku no pulk-
sten 22.00 līdz 0.30 darbiniekam jāmak-
sā kā par nakts darbu.

Darba likuma 67. pantā noteikts, ka 
darbinieks, kas veic nakts darbu, saņem 
piemaksu ne mazāk kā 50 % apmērā no 
viņam noteiktās stundas vai dienas al-
gas likmes. Darba koplīgumā vai darba 
līgumā var noteikt lielāku piemaksu par 
nakts darbu.
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Ilma RUGĀJA

I zpratne par sakārtotu darba vidi 
katram no mums varētu būt ne
daudz atšķirīga, taču viens gan ir 
skaidrs – tajā jātiek ievērotiem 

visiem darba drošības un darba aiz
sardzības kritērijiem. Un darba aizsar
dzības galvenais uzdevums ir garantēt 
nodarbināto veselību un drošību darbā.

– Pat ja cilvēks saka, ka darba 
vidē, kurā viņš strādā, nav neviena 
riska faktora, tad viņš, iespējams, 
tomēr kļūdās. Jo nav tādu darba pro
cesu, kurus varētu nodrošināt pilnīgi 
bez neviena kaitīgā darba vides riska. 
Šie faktori ir jākontrolē un iespēju 
robežās jāsamazina, – uzsver LBAS 
konsultants darba aizsardzības jautā
jumos Mārtiņš PUŽULS.

Savukārt LBAS eksperts darba 
aizsardzības jautājumos Ziedonis 
ANTAPSONS atgādina, ka sociolo
ģiskā pētījuma rezultāti liecina, ka 
apmēram ceturtā daļa darba devēju 
nepārzina Darba aizsardzības likuma 
prasības:

–  Arī darbinieki, vērtējot savas 
zināšanas darba aizsardzībā, ir paš
kritiski – tikai 15 % no aptaujātajiem 
darba ņēmējiem atzina, ka viņi savas 
zināšanas darba aizsardzībā vērtē 
kā labas. Viens no izskaidrojumiem 
šādai statistikai ir darba aizsardzī
bas specifika – prasības šajā jomā ir 
ļoti plašas un arī dziļas. Darba aiz

sardzības jomu Latvijā regulē vairāk 
nekā simts Ministru kabineta no
teikumu. Neprofesionālim tiešām 
ir grūti orientēties tādā normatīvu 
gūzmā. Starp citu, arī citās Eiropas 
valstīs “saražots” daudz dokumentu, 
kas regulē darba aizsardzības jomu. 
Lai darba vidē veidotos augstāka 
darba aizsardzības kultūra, apmē
ram pirms 40 gadiem virknē Eiropas 
valstu sāka veidoties prakse no dar
binieku vidus ievēlēt pārstāvjus jeb 
uzticības personas, kuras tiek spe
ciāli apmācītas darba aizsardzības 
jautājumos un šajā jomā pārstāv ko
lektīva darbinieku intereses. Latvijā 
šī prakse ienāca līdz ar valsts neatka
rības atjaunošanu – pirmās uzticības 
personas darba kolektīvos tika ievē
lētas pirms gadiem 20. 

– Kādi pienākumi tiek deleģēti 
uzticības personām?

– Uzticības personas tiek speciāli 
apmācītas darba aizsardzības jau
tājumos, lai tajos varētu pārstāvēt 
kolektīva darbinieku intereses. Taču 
jāatzīst, ka lielas aktivitātes uzticī
bas personu izraudzīšanā nav bijis – 
Latvijā ir apmēram 50 000 strādājošu 
uzņēmumu, un, kā liecina neoficiālā 
statistika, tajos ievēlētas, apmācī
tas un darbojas tikai 4000  uzticības 
personas. Situāciju varētu vērtēt kā 
labu, ja uzticības personas darbotos 
vismaz 60  % uzņēmumu, kā tas ir 
Skandināvijā.

– Vai ir kādi iemesli, kāpēc 
Latvijas uzņēmumos darbojas salī-
dzinoši tik maz uzticības personu?

– Lielā mērā to ietekmējusi krīze – 
tad, kad bija jāsavelk jostas, darba de
vēji vispirms sāka taupīt uz darba aiz
sardzības rēķina. Un lielā daļā uzņē
mumu darbinieki ar to samierinājās 
un par šo tēmu pat nesāka diskutēt. 

Runājot par uzticības personām 
uzņēmumos, M. Pužuls saka:

– Šie cilvēki darba aizsardzības 
jomā ir kā tilts starp uzņēmuma ad
ministrāciju un darbiniekiem. Un tas 
nav formāls pienākums – lai uzticības 
personas varētu darboties, šie cilvēki 
tiek atbilstoši sagatavoti un apmācīti. 
Viens no apmācību centriem izvei
dots arī Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienībā. No darbinieku vidus ievē
lētās uzticības personas savus pienā
kumus veic darba laikā. Darba devē
jam ar to jārēķinās. 

Uzticības personas, pašas atro
doties darba vidē, to īpaši “pieskata”. 
Būtībā tā ir kā papildu drošības rezer
ve abām pusēm – gan darbiniekiem, 
gan darba devējiem. Uzticības perso
nu misija ir pirmajiem pamanīt dar
ba vidē esošos vai iespējamos riskus 
un trūkumus, lai sadarbībā ar darba 
devēju tos pēc iespējas ātrāk novēr
stu. Var teikt, ka uzticības personas 
ir drošas darba vides indikatori. 
Godprātīgi un atbildīgi veicot savus 
pienākumus, uzticības personas pa
kāpeniski panāk darba vides un dar
ba kultūras uzlabošanos. 

– Tātad tas ir svētīgs darbs. Taču 
Latvijas uzņēmumos uzticības per-
sonu nav nemaz tik daudz.

– Darba devējs nenāks un nemu
dinās: “Nu, ievēliet taču savu uzticības 
personu!” Tas nav darba devēja pie
nākums. Tas, vai uzticības personas 
tiek vai arī netiek ievēlētas, ir pilnībā 
atkarīgs no pašiem darbiniekiem. 
Uzticības personu ievēlēšana ir oficiā
ls veids, kā darbinieki var pārstāvēt un 
aizstāvēt savas intereses darba aizsar
dzībā. Pārsvarā uzticības personas tiek 
ievēlētas tajos darba kolektīvos, kuros 
darbojas arodbiedrības. Arodbiedrība, 
atbilstoši saviem darba principiem, 
lielā mērā sekmē un atbalsta uzticī
bas personu ievēlēšanu un apmācī
bu darba aizsardzībā. Taču uzticības 
personas var tikt un tiek ievēlētas arī 
kolektīvos, kur nav arodbiedrību. Lai 
uzlabotu gan uzticības personu ap
mācības iespējas darba aizsardzībā, 
gan arī savstarpējās pieredzes un in
formācijas apmaiņu, ir radusies doma 
veidot jaunu nevalstisko organizāci
ju – Uzticības personu asociāciju. Visi, 
kas vien vēlas iesaistīties topošās orga
nizācijas darbā, droši var sazināties ar 
mani, rakstot epasta vēstules uz adre
si: martins@lbas.lv

– Kāds labums tiks radīts, izvei-
dojot šo asociāciju?

–  Darboties kopā ar domubied
riem vienmēr ir vieglāk un drošāk, 
arī interesantāk. Ja viens var paveikt 
daudz, tad, apvienojot idejas un spē
kus, top vēl labākas un vērtīgākas 
lietas. Domājam, ka šā gada laikā 
Uzticības personu asociāciju arī iz
veidosim l
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Katra cilvēciskais ego laiku pa laikam mēdz iečukstēt ausī  – 
ja es strādāju, tad mans pienākums ir padarīt darbu, bet 
darba devēja pienākums ir man samaksāt algu. Pārējais mani 
neinteresē…

Pie tā arī varētu palikt, ja negribētu saņemt atbildi uz vēl kādu 
papildjautājumu – kādā darba vidē mēs vēlamies strādāt? Un 
te nu ir runa par ļoti plašu jēdzienu – par sakārtotu darba vidi.
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Uzticības personu  
darbā sīkumu nav 

Labā pieredze

AS “Sadales tīkls” Ziemeļu reģionā 
ir ievēlētas trīs uzticības personas, no 
kurām viens ir Smiltenes ekspluatācijas 
nodaļas meistars Dzintars FABIĀNS (at-
tēlā no labās). Arodbiedrībā viņš iestājās 
pirms vairāk nekā 30 gadiem. Bet par 
uzticības personu kolēģi Dzintaru ievēlēja 
pirms diviem gadiem.

– Es pārstāvu apmēram 50 darbinie-
ku intereses. Uzreiz jāsaka, ka man savus 
pienākumus veikt ir viegli, jo darba aizsar-
dzības prasības uzņēmumā tiek respektē-
tas un ievērotas. Cilvēki ir labi apmācīti un 
zina, ka darba vide nav tā vieta, kurā riskēt 
ar savu un visu pārējo veselību un dzīvību.

 Ja nu kādam ir kāda bēda uz sirds, 
tad atnāk parunāties pie manis. Atkarībā 
no tā, kāds kreņķis bijis, es eju lietu risināt 
tālāk. Ja kaut kas atgadās, konkrētā si-
tuācija vienmēr tiek rūpīgi analizēta kopā 
ar darba drošības inženieri. Par negadīju-
miem informējam arī Valsts darba inspek-
ciju. Piemēram, pirms kāda laika viens 
no mūsu darbiniekiem, strādājot objek-
tā, paslīdēja uz ledus un izmežģīja kāju. 
Par šo negadījumu tika sastādīts akts un 
lieta izskatīta, lai saprastu, kāpēc tā at-
gadījies, un izdarītu visu, lai novērstu vai 
samazinātu šāda riska varbūtību nākotnē. 
Pastāvīgā uzmanība, kas tiek pievērsta 
darba aizsardzībai, ir pamatu pamats 
tam, ka mūsu uzņēmumā negadījumi ir 
ļoti reti un tiem nav bijušas smagas sekas. 
Vismaz manā pieredzē tādu nav bijis. 

Reizēm kādam kolēģim rodas aizdo-
mas, ka algas cipari un nodokļi sarēķināti 
ne gluži tā, kā vajadzētu būt viņa ieskatā. 
Tādos gadījumos es sazinos ar personāla 
daļu, pārjautāju un lūdzu paskaidrot, kā 
tā nauda sarēķināta. Cik atceros, vien-
mēr galā izrādījies, ka kļūdas nav, viss ir 
pareizi. Taču tik un tā labi, ka cilvēki jautā 
un cenšas tikt skaidrībā par to, kas viņus 
interesē. Tas ir tikai normāli.

Kopā ar darba drošības inženieri re-
gulāri kopā vērtējam iespējamos darba 
vides riskus. Vienmēr pievēršam uzmanī-
bu darba aizsardzības un darba drošības 
līdzekļiem – vai tie ir darbam piemēroti un 
kvalitatīvi. Nesen vienam no mūsu strād-
niekiem bija trāpījušies nekvalitatīvi dar-
ba zābaki – saplīsa pēc trim valkāšanas 

dienām. Nofotografējām to saplīsušo zā-
baku pāri, sazinājāmies ar piegādātājiem, 
izstāstījām problēmu, kā pierādījumu 
aizsūtījām pa epastu bildi. Un pēc dažām 
dienām jauni zābaki bija klāt. 

Arī Ķeguma HES Dispečeru dienesta 
vecākais dispečers Andrejs KRĒMERS 
(attēlā no kreisās) arodbiedrībā ir vairāk 
nekā 30 gadus. Andreja pieredze uzticī-
bas personas pienākumu veikšanā – jau 
astoņi gadi. 

– Mūsu arodbiedrība “Kaskāde” ap
vieno Ķeguma HES un Pļaviņu HES dar-
biniekus. Bez aplinkiem varu teikt, ka 
mūsu darbinieki tiešām ir labi nodroši-
nāti ar darba aizsardzības līdzekļiem. Un 
arī darba apstākļi mums ir labi, tāpēc arī 
sūdzību ir maz. Bet, pat tad, kad ir labi, 
cilvēks jau vienmēr vēlas, lai būtu vēl 
labāk. Salīdzinoši nesen uzņēmums izvē-
lējās jaunu darba apģērba piegādātāju, 
kas mums tagad nodrošina pēc individu-
ālajiem izmēriem un katram darbiniekam 
konkrēti šūtu darba apģērbu.

Reizi mēnesī tiek organizēta darba aiz-
sardzības diena – katru reizi tiek pārlūko-
tas noteiktas tēmas – tās ieplānotas ga-
dam uz priekšu. Darba aizsardzības dienu 
ietvaros tiek organizētas apmācības, 
atkārtotas jau agrāk apgūtās zināšanas, 
analizēti riski. Notiek arī pretavāriju treni-
ņi. Avārijas mums gadās reti, bet traucēju-
mi elektroenerģijas padevē rodas laiku pa 
laikam. Tad uzreiz jābūt gataviem tikt galā 
ar problēmu, tad vairs nav laika mācīties.

– Mūsu kolektīvos man un citām uzti-
cības personām ir viegli strādāt, jo gadu 
gaitā uzticēšanās starp kolēģiem izveido-
jusies jau pati par sevi. Līdz ar to mani uzti-
cības personas pienākumi loģiski izriet no 
esošajām darba attiecībām. Tāpat iepazīti 
ir cilvēku raksturi – kurš mierīgāks, kurš 
mēdz “uzšūmēties”, – piebilst Dzintars.

– Tas tiešām ir labi, ka mums kā uzticī-
bas personām ikdienā darba ir maz. Mūsu 
darba vide kopumā ir sakārtota. Tāpēc arī 
atliek laiks uzklausīt citu darbinieku ietei-
kumus un apspriest, ko mēs varētu orga-
nizēt vēl labāk. Lielas lietas veidojas no 
sīkumiem. Tāpēc arī mēs nekad nesakām, 
ka sīkumi nav svarīgi. Darba vidē arī sīku-
mi spēlē lielu lomu, – atzīst Andrejs l

Uzticības personas
l  Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā 

nodarbināti pieci vai vairāki nodarbinā-
tie, šie nodarbinātie vai viņu pārstāvji 
var ievēlēt vienu vai vairākas uzticības 
personas. 

l  Darba devējs nodrošina uzticības per-
sonas ar nepieciešamajiem līdzekļiem, 
kā arī darba laika ietvaros piešķir tām 
laiku, lai uzticības persona varētu īs-
tenot savas tiesības un pienākumus 
darba aizsardzības jomā. Darba devējs 
izmaksā uzticības personām vidējo iz-
peļņu par šo laiku. 

l  Uzticības persona līdzdarbojas darba 
vides iekšējās uzraudzības veikšanā, 
tai skaitā piedalās darba vides risku 
novērtēšanā, darba aizsardzības pasā-
kumu plānošanā, nelaimes gadījumu 
darbā un arodslimību gadījumu izmek-
lēšanā, ražošanas iekārtu un objektu 
nodošanā ekspluatācijā, kā arī sadar-
bojas ar darba devēju darba apstākļu 
uzlabošanā uzņēmumā. 

l   Pārstāvot nodarbināto intereses darba 
aizsardzības jomā, uzticības personai ir 
tiesības: 

•  brīvi izteikt pamatotu viedokli par uzņē-
muma darba aizsardzības sistēmu; 

•  saņemt no darba devēja informāciju, 
kas attiecas uz darba aizsardzības sis-
tēmu uzņēmumā; 

•   piekļūt darba vietām saskaņā ar uzņē-
mumā noteikto kārtību; 

•  ierosināt, lai darba devējs veic darba vi-
des riska faktoru mērījumus, ja saņem-
tas nodarbināto sūdzības; 

•  ierosināt veikt atkārtotu darba vides 
risku novērtēšanu darba vietās, kurās 
noticis nelaimes gadījums vai radušies 
nopietni draudi nodarbinātā veselībai; 

•  pieprasīt, lai darba devējs veic darba 
aizsardzības pasākumus; 

•  ierosināt, lai darba devējs noslēdz ar 
nodarbinātajiem vienošanos par darba 
aizsardzības pasākumu, tiem nepie-
ciešamo līdzekļu un to izmantošanas 
kārtības noteikšanu saskaņā ar darba 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām; 

•  kopā ar Valsts darba inspekcijas amat-
personām piedalīties darba vietu pār-
baudēs.


