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A

kciju sabiedrība “Valmieras
piens” ir viens no Latvijas
lielākajiem piena pārstrā
des uzņēmumiem, kurā
strādā apmēram 160 cilvēku.
Katru dienu “Valmieras piens”
pārstrādā apmēram 350 tonnas svaig
piena, no kura top pasterizētais piens,
kefīrs, krējums, biezpiens, siers, jo
gurts un arī sausais piena pulveris.
Par Valmierā ražoto piena produktu
izcilo kvalitāti var spriest arī pēc tiem
piešķirtajām godalgām – 2012. gadā
“Valmieras piena” ražotais “Lapzemes
siers” un “Valmieras piena” skābais
krējums ar 25 % tauku saturu Latvijas
Piensaimnieku centrālās savienības rī
kotajā konkursā tika apbalvoti ar zelta
medaļām – katrs savā “svara katego
rijā”. Iepriekšējā – 2011. gadā – zelta
medaļu šajā konkursā saņēma val
mieriešu kefīrs ar 2,5 % tauku saturu,
bet Valmieras sviests saņēma sudraba
medaļu.
Īpaši pagodinājumi tikuši arī
pašam uzņēmumam. Jau četrus ga
dus “Valmieras piens” piedalījies

“Ilgtspējas indeksa” izvērtējumā. Un
visus šos gadus stabili noturējies sud
raba līmenī. 2009. gadā “Valmieras
piens” saņēma arī Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS) bal
vu “Sociāli atbildīgs uzņēmums” par
smagā fiziskā darba samazināšanu.
Par labu darbu LBAS atzinības balvu
saņēmusi “Valmieras piena” arodor
ganizācija. Bet maija nogalē – dažas
dienas pirms šīs “Darbinieku Avīzes”
nākšanas klajā – “Valmieras piens” nu
jau atkārtoti saņēma Latvijas Darba
devēju konfederācijas balvu kā labā
kais darba devējs Vidzemē par veik
smīgu uzņēmuma attīstības stratēģijas
īstenošanu.
– Kas, jūsuprāt, ir labs piens?

– Piena labums vērtējams pēc da
žādiem kritērijiem. Piemēram, siera
ražošanai labākais būs piens ar aug
stāku olbaltumvielu saturu. Savukārt
sviesta ražošanai labāks ir piens ar
augstāku tauku saturu, – skaidro AS
“Valmieras piens” valdes priekšsēdē
tājs Harijs PANKE.
– Bet kurš no jūsu uzņēmuma
ražotajiem produktiem jums pašam
garšo vislabāk?

Foto – Arnis Rugājs

Lai tiktu pie skaistām “piena ūsām”, ir vajadzīgs labs piens.
No tikko slaukta un silta piena balta putu švīka uz virslūpas
garantēta. Bet to prieku un smukumu var dabūt arī no “veikala
piena”, ja ražotājs, savu darbu protot un cienot, svaigo gotiņas
pienu godam aprūpējis. Un, lai nu par ko, bet par to, cik garšīgs
piens ir Latvijā, mūs var apskaust vai puse pasaules.

AS “Valmieras piens” valdes priekšsēdētājs Harijs PANKE, materiālu noliktavas pārzinis Andis BĀLIŅŠ, biroja
administratore Zane ŠTEINBERGA, kvalitātes speciāliste Krista ŠTĀLA, enerģētiķis Rūdolfs VEINBERGS,
piena pieņemšanas nodaļas vadītāja Ligita MELDERE, “Valmieras piena” saimniecības pārzine un uzņēmuma
arodorganizācijas priekšsēdētāja Vēsma KALNIŅA.
– Man patīk skābpiena produkti,
jo īpaši mūsu kefīrs – gan parastais,
par kuru mēs saņēmām zelta medaļu,
gan salātu kefīrs, ko ļoti labi var iz
mantot vasaras aukstās zupas pagata
vošanai.
– Bet man vislabāk garšo Valmieras
biezpiens, – sarunai pievienojas “Val
mieras piena” saimniecības pārzine un
uzņēmuma arodorganizācijas priekš
sēdētāja Vēsma KALNIŅA.

– Sanāk tā, ka piena produktu
lietošana uzturā veicina labu savstarpējo attiecību veidošanos un
labu sadarbību starp uzņēmuma vadību un darbiniekiem.

V. Kalniņa: – Es uzņēmumā strā
dāju jau no 1977. gada – gandrīz no
pašiem pirmsākumiem (“Valmieras
piens” dibināts 1971. gadā – red.).
Harijs tolaik bija uzņēmuma ražoša
nas vadītājs.
H. Panke: – Es uzņēmumā sāku
strādāt 1975. gadā.
V. Kalniņa: – Var teikt, ka mēs ar
savu uzņēmumu kopā esam izaugu
ši un mūžu nodzīvojuši. Kā liela daļa
mūsu darbinieku. Paaudzes mainās
pakāpeniski.
– Kur meklējams “Valmieras piena” spēks?

H. Panke: – Pie mums jau no

sākta gala īpašā godā tiek turēts zel
ta kodols – mūsu labākie un profe
sionālākie darbinieki, kuriem līdzās
pilnveidojas pārējie. Katrā ražošanas
cehā un jebkurā citā struktūrvienībā
mēs “kultivējam”, lai katram proce
sam būtu viens vadošais cilvēks vai
vadošo cilvēku grupa ar ļoti augstām
profesionālām zināšanām, lielu piere
dzi, atbildību un motivāciju. Mēs arī
rūpējamies par viņu izaugsmi, gluži kā
par “bišu mātēm”. Paaudžu nomaiņa
pie mums notiek pamazām – pieci seši
darbinieki katru gadu aiziet pensijā,
vietā nāk jauni.
Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä

Ilgtspējīga attīstība arī ir izaicinājums
Ilma RUGĀJA

V

almiera ir absolūtais līde
ris, ja palūkojamies uz šīs
pilsētas uzņēmumu da
lību “Ilgtspējas indeksā”.
Neviena cita Latvijas reģionu pilsēta
šajā izvērtējumā nav pieteikusies ar
tik lielu uzņēmumu skaitu, un neviena
arī nav sapelnījusi tik daudz balvu kā
Valmiera.
Transporta uzņēmums “VTU
Valmiera” “Ilgtspējas indeksā” iesaistī
jās jau pašos šīs iniciatīvas pirmsāku
mos – 2010. gadā. Šogad uzņēmums

indeksa izvērtējumā piedalījās jau
ceturto reizi pēc kārtas un jau ceturto
reizi saņēma augsto sudraba līmeņa
vērtējumu. Bet uz pārējo Valmieras
uzņēmumu fona “VTU Valmiera”
šogad īpaši izcēlās vēl ar to, ka papil
dus saņēma vēl vienu pagodināju
mu – Labklājības ministrijas balvu
“Ģimenei draudzīgs komersants”.
“VTU Valmiera” ir trīs filiā
les – Valkā, Smiltenē un Rūjienā.
Uzņēmumā kopā strādā apmēram
280 cilvēku, kopumā apkalpojot 10 pil
sētas, 57 reģiona un 30 tālsatiksmes
autobusu maršrutus.

– Mūsu uzņēmuma pamatfunk
cija ir pasažieru pārvadājumi. Tas ir
darbs diendienā ar cilvēkiem. Tāpēc
arī ļoti svarīga ir šofera prasme ko
municēt. Šofera pienākums ir ne tikai
braukt un stūri grozīt, bet arī pildīt
konduktora pienākumus – tirgot bi
ļetes un būt atbildīgam par visu, kas
notiek autobusā, – stāsta SIA “VTU
Valmiera” valdes priekšsēdētājs
Oskars SPURDZIŅŠ.
– Saka, ka pirmie reisi rīta stundās autobusu šoferiem esot īpaši
grūti, jo pasažieri, kas steidzas uz
darbu, ne vienmēr spēj ievērot la-

bas uzvedības etiķeti. Dzirksteles
lecot, kāds spriegums reizēm valda
salonā.

– Tas ir diezgan precīzs situācijas
raksturojums. Steiga un stress nevie
nam nav tie labākie sabiedrotie. Un to
jo īpaši jūt šoferi pilsētas maršrutos.
Pagaidām mūsu uzņēmumā psihologi
vēl nestrādā, taču paredzu, ka drīzumā
par to nāksies domāt. Ar visai lielām
bažām domāju, kas notiks autobusos,
kad tiks ieviesta jaunā valūta. Nāks pa
sažieri ar latiem un eiro, ar santīmiem
un centiem… Kaut nu visiem pietiktu
iecietības un savaldības!

– Vai pasažieri mēdz sūdzēties
par šoferīšiem?

– Reizumis gadās. Piemēram, cil
vēks piezvana un stāsta, ka autobuss
par ātru atgājis no pieturas un viņš uz
to nav paguvis. Tādus signālus vien
mēr varam pārbaudīt, jo autobusos
uzstādītas GPS sistēmas, pēc kuras var
pateikt arī to, cikos autobuss bijis pie
turā. Kustības grafiks tiek ļoti pieska
tīts. Šoferi to zina un respektē. Biežāk
izrādās, ka neapmierināto pasažieri
pievīlis paša pulkstenis.
Turpinājumu lasiet 3.
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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

Jūnija beigās tiks publiskoti LBAS kopā
ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Šī aptauja, balstoties uz
līdzīgiem 2009., 2010. un 2011. gadā
veiktiem pētījumiem, dos iespēju vērtēt pārmaiņas, kas pēdējo gadu laikā
notikušas sabiedrības viedoklī par zināšanām darba aizsardzībā un darba drošībā.
l l l

No jūnija līdz novembrim dažādās
Latvijas pilsētās tiks rīkotas 15 izbraukuma izstādes, kurās ikviens interesents varēs saņemt LBAS ekspertu
konsultācijas darba aizsardzībā un
darba tiesībās, noskatīties videofilmas, kā arī saņemt dažādus LBAS izdotos informatīvos materiālus par darba aizsardzību un darba drošību, kas
tapuši projekta norises laikā. Pirmā
izbraukuma izstāde notiks 8. jūnijā
Madonā.
l l l

Turpinās divu jaunu metodisko materiālu izstrāde. Ekonomikas zinātņu
maģistre un praktiskās grāmatvedības
speciāliste Maija Grebenko izstrādā tēmu “Darba un atpūtas laika
uzskaite un apmaksa”. Savukārt
juridisko zinātņu maģistre un Latvijas
Universitātes lektore Daina Ose izstrādā tēmu “Darba strīdu izskatīšana
un prasības pieteikumu sagatavošana”. Abi metodiskie materiāli tiks
izdoti 2013. gada rudenī. Metodiskie
materiāli elektroniskā formātā būs
pieejami LBAS interneta mājas lapā
arodbiedrības.lv
l l l

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās
Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā
“Kā labāk dzīvot”, sniedzot atbildes
uz klausītāju jautājumiem par darba
tiesiskajām attiecībām.
Papildu informācija: projekta vadītāja
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv

Valmierai piestāv “piena ūsas”
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Mums ir palaimējies, ka Valmierā
ir profesionālā vidusskola, kas gatavo
pārtikas produktu tehnologus. Skolas
audzēkņiem jau no pirmā kursa ir
jāiziet prakse, un viņi labprāt nāk pie
mums. Tas ir abpusēji izdevīgi – vi
ņiem ir iespēja nopelnīt, bet mums –
nolūkot sev jaunus darbiniekus. Nav
gluži tā, ka visi, kas pie mums bijuši
praksēs, atnāk arī strādāt, bet liela
daļa gan. Tas mums ir stabils un drošs
papildinājums. Tas ir arī labs resurss
mūsu profesionāļu kodola atjaunoša
nai. Sākumā jaunpienācēji ir kā satelīti.
Mēs viņiem dodam iespēju apgūt da
žādas operācijas. Kad cilvēks nostabi
lizējas un var pilnībā pārņemt atbildī
bu par kādu operāciju, tad jau ap viņu
veidojas jauna “saime”. Piemēram,
krējuma fasēšanas operācijā – ir jābūt
vienam darbiniekam, kas to pārzina
pilnībā: kāda tauku satura krējums iet
līnijā, kādās glāzītēs tas jāpilda, kam
jābūt rakstītam virsū, kā jāpārbauda
saražotās produkcijas kvalitāte, kā jā
mazgā iekārtas… Vienam cilvēkam
jāpārzina viss process no sākuma līdz
galam, lai dotu uzdevumus pārējiem
darbiniekiem, kas ir ap viņu.
– Kopš brīža, kad “Valmieras
piens” kopā ar Rīgas piena kombinātu izveidoja vienotu koncernu
“Food Union”, ir pagājis tieši gads.
Kādas pārmaiņas uzņēmumā radīja
šis process?

H. Panke: – Apvienošana notika,
lai abi uzņēmumi strādātu efektīvāk.
Līdz pagājušā gada maijam mēs ar
Rīgas piena kombinātu bijām konku
renti – abi ražojām pilnu produktu
sortimentu. Katrs ar savu pienu, kefī
ru un sviestu cīnījāmies veikalu plauk
tos. Mums katram bija sava tirgošanas
komanda, savi pārdošanas aģenti un
mārketinga speciālisti. Pēc apvienoša
nās sākās procesu optimizācija un kat
ra uzņēmuma specializācija, tika sa
strukturēta pārvalde, piena iepirkumi
un loģistika. Divas vienādas koman
das abās pilsētās vairs nebija vajadzī
gas. Jaunā komanda tagad skaitliski ir
apmēram 60 % no abām iepriekšējām.
– Tiem, kam bija jāiet projām, tās
diez vai bija patīkamas pārmaiņas.

H. Panke: – Kopumā šis process
tika uztverts ar sapratni. Mēs visu ar
arodbiedrību pirms tam pārrunājām
un skaidrojām. Darba līgumi tika uz
teikti, kā paredzēts likumā. Vienam
otram tas noteikti bija sāpīgi. Bet cil
vēki saņēma viņiem pienākošos at
laišanas pabalstus. Domāju, ka daļai
no tiem darbiniekiem, kas aizgāja no
mūsu uzņēmuma, tās bija pārmaiņas
no laba uz labu.
V. Kalniņa: – Cilvēki jau arī paši
saprata, ka uzņēmumu apvienošanās
būs saistīta ar šādām pārmaiņām.

H. Panke: – Pamatā tas skāra sa
līdzinoši augsta ranga speciālistus, jo
gan Rīgā, gan Valmierā bija labi eko
nomisti, labi mārketinga speciālisti.
Bet visi mūsu speciālisti, kas nonāca
darba tirgū, saņēma jaunus un labus
darba piedāvājumus. Mēs par saviem
cilvēkiem arī devām rekomendācijas
personāla atlases kompānijām. Bez
aplinkiem teicām, ka mūsu speciālisti
ir ļoti labi. Un man prāts ir mierīgs, ka
šie cilvēki tagad strādā labās vietās.
– Kāds ir jūsu kā darba devēja ar
arodbiedrību savstarpēji noslēgtais
koplīgums?

H. Panke: – Domāju, ka labs.
Centāmies, ar Vēsmu un viņas atbalsta
komandu pie viena galda sēdējām un
spriedām ilgi.
V. Kalniņa: – Iestrādājām dažādas
labas lietas. Piemēram, koplīgumā ir
paredzēts pabalsts, ja darbinieka ģi
menē piedzimst bērns. Ir paredzēts
pabalsts skolas lietu iegādei, kuru uz
ņēmums izmaksā tad, kad bērns sāk
iet pirmajā klasē. Pirmklasnieku ve
cākiem 1. septembrī atvēlēta brīvdie

“Valmieras piena” teritoriju par sev piemērotu atzinusi arī kāda
meža pīle. Pīļu mammai uzņēmuma darbinieki pat devuši vārdu –
Valmiņa. Kad pīle pirms četriem gadiem atlidoja pirmo reizi un
iekārtojās stūrī pie āra baseina, lai izperētu mazuļus, uzņēmuma
darbinieki priecājās un pat īpaši norobežoja perēšanas vietu. Kad
putnēni izšķīlās, rūpējās, lai kāds nejauši neiztramdītu pīļu mammu un mazos putnēnus. Kad pīlēni paaugās, kuplā saime posās
ceļā uz plašākiem ūdeņiem – uz Gauju.
Tas, ka no “Valmieras piena” teritorijas līdz Gaujai ir daži simti
metru, tas nebūtu nekas. Bažas bija par to, kā pīļu saime šķērsos
divas ielas ar visai dzīvu satiksmi, lai nokļūtu līdz upei.
Pārdomājot, kā labāk rīkoties, tika pieņemts lēmums – pīle ar
mazajiem ir jāpavada līdz upei, īpaši tos pieskatot uz brauktuvēm
un nepieciešamības gadījumā uz brīdi apturot satiksmi, kamēr pīļu
ģimene tiek pāri.
Šķiet, meža pīlei tik draudzīga un uzmanīga apiešanās ir ļoti
iepatikusies. Šopavasar Valmiņa atgriezās jau ceturto gadu pēc
kārtas. Un atkal perē mazuļus.

– Ar ko jūs “Valmieras pienā”
visvairāk lepojaties, un par ko visvairāk sāp sirds, kas sagādā vislielākās grūtības?

V. Kalniņa: – Cenšamies grafiku
saplānot tā, lai katrs, kas to vēlas, vis
maz daļu sava ikgadējā atvaļinājuma
varētu izmantot vasarā.
H. Panke: – Te nu man atkal jā
saka, ka, par laimi, Valmierā ir mums
vispiemērotākā profesionālā vidus
skola, un audzēkņi vasaras brīvlaikā

Vēsma KALNIŅA
na. Ja darbiniekam ir bērns līdz piecu
gadu vecumam, tad reizi trijos mēne
šos viņš var izmantot iespēju paņemt
apmaksātu brīvdienu, piemēram, lai
varētu būt kopā ar bērnu kādā ģime
nei svarīgā pasākumā.
H. Panke: – Mēs arī kopīgi sagud
rojām, kā arodbiedrība varētu tikt
pie papildu līdzekļiem, izdarot kaut
ko labu uzņēmumam. Mums uzņē
mumā krājas iepakojuma kartons.
Vienojāmies, ka Vēsma ar saviem
arodorganizācijas biedriem uzņem
sies rūpes, lai šis kartons nemētātos
apkārt, kur pagadās, vai nenonāktu
atkritumos, bet tiktu kārtīgi savākts,
sašķirots un uzkrāts vienuviet. Kad tā
kaudze ir gana liela, ņemam mašīnu
un vedam uz Juglas papīrfabriku pār
strādei. Mums par to samaksā naudu,
no kuras atrēķinām transporta iz
devumus, bet pārējo atdodam arod
biedrībai, lai ar šiem līdzekļiem rīko
jas, kā atzīst par nepieciešamu. Man
kā darba devējam labi, jo viss kārtīgi
savākts. Un arodbiedrībai labi – gadā

darbinātu no jauna, cilvēkam jāatver
gāzes vārsts. Negaisa laikā šādi pārrā
vumi mēdz būt bieži, līdz pat 20 rei
zēm dienā.

– Gandrīz visi darbinieki grib atvaļinājumu izmantot vasarā. Kā jūs
to risināt?

Koplīgumā ir paredzēts:
ja darbiniekam ir bērns
līdz piecu gadu vecumam,
tad reizi trijos mēnešos
viņš var izmantot iespēju
paņemt apmaksātu
brīvdienu

“Valmieras pienam” ir īpaša draudzene

Foto no Vēsmas Kalniņas personīgā arhīva

sanāk ap 1000 latu klāt pie organizā
cijas budžeta.
Kad mūsu uzņēmuma komandas
piedalās kādos pasākumos, atbalstām,
kā nu varam. Ja ne citādi, tad vismaz
ar kefīru (smejas).
Arodbiedrība jau arī mums palīdz
dažādās lietās. Pavasarī, kad nokūst
sniegs, teritorija vienmēr ir jāpiekopj
pēc ziemas. Varēju norīkot, lai to iz
dara strādnieki, bet kopīgi ar Vēsmu
nolēmām, ka varam sarīkot talku, ko
mēs šopavasar darījām jau otro gadu.
Kad visi ķeras klāt, darbi iet ļoti ātri.
V. Kalniņa: – Un, kad visi nostrā
dājušies, tad cepam desiņas.

labprāt piesakās darbā, jo viņi grib
nopelnīt. Līdz ar to mēs savus darbi
niekus varam palaist atvaļinājumā.

– Ir pagājis gads pēc lielajām
pārmaiņām. Kā jūs raugāties uz
“Valmieras piena” tālāko perspektīvu? Jums ir jāattīstās. Ja šodien esat
labi, rīt gribēsies būt vēl labākiem.

H. Panke: – Mēs uzņēmuma at
tīstību uztveram kā ikdienas darbu un
pastāvīgi domājam ilgtermiņa kate
gorijās. Uzņēmuma akcionāru izstrā
dātā stratēģija ir vērsta arī uz plašāku
eksporta attīstību uz Austrumiem, uz
Krieviju. Tas ir ļoti liels un pagaidām
vēl nepiesātināts tirgus, kur jūtams
piena deficīts. Protams, gluži bez
konkurences mēs netiekam atstāti, jo
ārzemju kompānijas Krievijā ir iegā
dājušās ne vienu vien piena pārstrādes
uzņēmumu. Taču jūtam, ka Krievijā
tiek cienīti Latvijā ražotie produkti.
Runājot par eksportu, Rīgas piena
kombināts vairāk specializējas uz
tauku frakcijas produktiem – sviestu
un krēmsieriem Krievijai, skābo krē
jumu Azerbaidžānai… Savukārt mēs
Valmierā esam specializējušies uz ol
baltuma frakcijas eksporta produktu
ražošanu – uz biezpienu un biezpiena
izstrādājumiem, kā arī sausā piena
pulveri. Tā strādājot, mēs tuvākajā lai
kā vēlamies kāpināt ražošanu. Paralēli
mūsu ražošanas apjomu pieaugumam
attīstās arī produkcijas kvalitāte.
Modernizējamies. Esam rekon
struējuši katlumāju un uzstādījuši
jaunus tvaika katlus ar augstāku liet
derības koeficientu, panākot lielāku
energoefektivitāti. Ja agrāk katlumājā
mums strādāja 12 cilvēku, tad tagad
tā darbojas pilnībā automatizētā re
žīmā. Cilvēki tikai uzrauga, lai tiktu
nodrošināta procesa nepārtrauktība.
Problēmas rada nelielie, dažas se
kundes ilgie pārtraukumi elektrības
piegādē. Kolīdz elektrība “noraustās”,
nostrādā automātika, un katlumājā
atslēdzas gāzes padeve. Lai katlu ie

Foto – Arnis Rugājs

Aktualitātes

H. Panke: – Lepojos ar cilvēkiem,
kas te strādā. Lepojos ar to, ka cilvēki,
kas savulaik strādājuši pie mums, arī
citur tiek augstu vērtēti un tikuši labos
darbos. Runājot par grūtībām… Vai
jūs zināt kādu, kam nav nekādu grū
tību? Dzīve ir viena ļoti harmoniska
padarīšana. Grūtības ir tas pelēkais
vidus, bet pārējais ir labās lietas.
V. Kalniņa: – Grūtības mums ir
tāpēc, lai ķertos klāt un tās atrisinātu.
H. Panke: – Man vecāmāte bēr
nībā teica: “Ja tu, dēliņ, nezināsi, kas
ir darba diena, tad tu nezināsi, kas ir
svētdiena.” Ja mēs nezināsim, kas ir
grūtības, mēs nezināsim, kas ir prieks.
Man kā direktoram grūts bija 2007.,
2008. gads. Daudziem tas bija eifori
jas laiks, kad cilvēki juta īpašu “aici
nājumu” iet strādāt celtniecībā. Nāca
ne viens vien darbinieks ar ultimātu:
“Ja man te algā nemaksās 1000 latu,
iešu projām!” Bija, kas arī aizgāja, jo
skaidrs, ka tik milzīgas naudas mēs
maksāt nevarējām. Tad arī uzņēmuma
administrācijas cilvēkiem nācās laiku
pa laikam iet pastrādāt ražošanā. Pēc
gada diviem viss mainījās. Daudzi pie
celtniekiem pārgājušie darbu zaudēja.
Tad viens otrs atnāca atpakaļ.
– Ko jūs kā uzņēmuma vadītājs
nekad negribētu dzirdēt no saviem
darbiniekiem?

H. Panke: – Es nekad negribētu
dzirdēt kādu sakām, ka viņš strā
dā sliktā uzņēmumā. Man mērķis
ir, lai ikviens cilvēks, kas šeit strādā,
“Valmieras pienu” uztver un saprot kā
instrumentu, ar kura palīdzību viņš
var nopelnīt naudu saviem bērniem,
savas ģimenes labklājībai un savu
mērķu sasniegšanai. Mēs, cik varam,
cenšamies, lai mūsu darbinieki arī sa
justu, ka labs darbs viņiem nes labākus
augļus, ka viņi, labāk strādājot, var arī
sev atļauties, nopirkt un iegūt vairāk.
– Pa Latviju ceļo mīts, ka pie
mums pienu mēdz taisīt no pulvera.

H. Panke: – Blēņas! Un tam ir
vienkāršs izskaidrojums, kāpēc ražo
tāji to nedara – tas būtu pārāk dārgs
prieks. Izstāstīšu, kāpēc. Piens ir šķid
rums, kurā ir apmēram 12 % sausnas
un 88 % ir ūdens. Lai dabūtu to, ko
pircējs sauc par veikala pienu, mēs
rīkojamies tā – pienu pasterizējam
76 grādu temperatūrā, atdzesējam un
iepildām pakās. Bet, ja mēs sadomā
tu taisīt pienu no pulvera, tas process
būtu krietni sarežģītāks. Vispirms
mums tie 88 % ūdens jāiztvaicē. Lai to
izdarītu, ir vajadzīga siltumenerģija. Ir
vajadzīgas iekārtas. Ir vajadzīgi cilvēki.
Mums tas viss ir, jo mēs ražojam sausā
piena pulveri. Bet to mēs eksportē
jam uz Ziemeļāfriku, uz Malaiziju, uz
Arābijas valstīm – uz tām zemēm, kur
nav piena, kur ir karsts un svaigo pie
nu ir ļoti grūti saglabāt.
Tātad – iztvaicējot ūdeni no svai
gā piena, mēs jau esam iztērējuši savu
naudu – lai saražotu tonnu sausā pie
na, pārstrādes process vien izmaksā
apmēram 500 eiro. Vai es tagad būšu
ieinteresēts sausajam pienam liet klāt
ūdeni, jaukt un tad pildīt pakās? Viss
mans darbs un nauda būtu vējā! Tas
būtu negudrs uzņēmējs, kas tā rīko
tos, ja viņam tepat ir dzīvs, svaigs un
kārtīgs piens no govs. Jā, Krievijā droši
vien kaut kur varētu atrast no pulvera
ražotu pienu, jo tur piena trūkst. Bet
mums šī baltā zelta ir gana. Ar to arī
lepojamies l
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Ilgtspējīga attīstība arī ir izaicinājums
Lielā mērā pateicoties tieši GPS,
mums arī izdevies panākt, ka degviela
neiet neceļos. Lai izsekotu degvielas
patēriņam, tiek izmantotas dažādas
kontroles sistēmas, kuras fiksē un uz
rāda, kad autobuss braucis, kad stāvē
jis. Ierakstā var konstatēt aizdomīgas
situācijas un tās uzreiz pārbaudīt.
Jāsaka arī, ka šoferi ir kļuvuši apzinī
gāki. Es nevaru apgalvot, ka neviens
un neko negrēko. Cilvēku radošā iz
doma ir apbrīnojama. Ja kādreiz ap
kaimē runāja, ka nav problēmu no
mūsu šoferīšiem dabūt degvielu, tad
pēdējā laikā tādas runas pilsētā vairs
neesmu dzirdējis. Un tas redzams arī
absolūtajos ciparos – nobraukums pa
lielinās, bet degvielas patēriņš samazi
nās. Protams, mēs rēķinām, ka ziemā
un sliktos ceļa apstākļos degvielas pa
tēriņš ir lielāks. Tāpat redzam, ka ceļu
remonta laikā, kad jāpastāv pie lukso
foriem un pēc tam jāpiedod gāze, deg
vielas patēriņš jūtami palielinās. Tā nu
tas ir – jo lielāki apgrūtinājumi uz ceļa,
jo mums lielāki izdevumi.
– Ceļš no Rīgas līdz Valmierai ir
gluži labi braucams.

– Mūsu maršruti ved arī pa lauku
ceļiem. Un tad izrādās, ka mūsu “pie
redzējušākie” autobusi uz grambai
najiem ceļiem ir izturīgāki par jauna
jiem. Protams, jaunajos autobusos pa
sažieriem ir lielāks komforts, bet slikts
ceļš jaunās mašīnas lauž, elektronika
ātri iziet no ierindas. Līdz ar to pa lau
ku ceļiem mums ripo arī 90. gados ra
žotie autobusi. Kādreiz pabraucu līdzi
šoferiem maršrutos, lai darba situāci
jas pavērotu un pārrunātu uz ceļa. No
kantora tas nav tik labi redzams.
Pasažieru pārvadājumi ir ļoti re
gulēts bizness. Dari, ko gribi, bet visu
nosaka līgums – par cik jābrauc, kur
jābrauc, kā jābrauc. Ne mēs nosakām
biļešu cenu, ne maršrutus. To nosaka
pasūtītājs. Piemēram, kā jābrauc pa
pilsētu, to nosaka Valmieras pilsētas
pašvaldība. Situācija pasažieru pār
vadājumos valstī pamatā ir tāda, ka
apmēram pusi no līdzekļiem trans
porta uzņēmumi nopelna paši – tā
ir nauda, ko pasažieri samaksā par
biļetēm –, bet otru pusi saņem kā
dotāciju. Brauciena patiesā cena ir
krietni lielāka par noteikto biļetes
cenu. Piemēram, Valmieras pilsētā
dome ir noteikusi, ka pasažierim par
braucienu ir jāmaksā 40 santīmu, bet
faktiskās izmaksas ir nedaudz lielākas
par 90 santīmiem. Tur ierēķināta deg

viela, šofera alga ar visiem nodokļiem,
transportlīdzekļa amortizācija…
– Maija vidū jūs parakstījāt jaunu koplīgumu ar uzņēmuma arodorganizāciju.

– Tas ir mūsu apliecinājums, ka
uzņemamies papildu sociālo atbildību
par saviem darbiniekiem. Koplīguma
saskaņošanas process ilga apmēram
divus gadus. Arodbiedrības vēlmes
bija lielākas par uzņēmuma iespējām.
Pasažieru pārvadājumu nozares lielā
problēma ir tā, ka mums savu attīs
tību ir ļoti grūti izplānot ilgtermiņa
perspektīvā. Man kā uzņēmuma va
dītājam šobrīd pat grūti prognozēt
gada beigas. Valdība ir atzinusi, ka
pārvadātājiem nepietiek naudas, lai
izbrauktu esošos maršrutus, bet turpat
arī pateikusi, ka vairāk naudas nebūs.
Valmieras pilsēta un Autotransporta
direkcija ir norēķinājusies par pilsētas
un starppilsētu pārvadājumiem, bet
no reģiona mūsu uzņēmums vēl līdz
šim brīdim nav saņēmis vairāk nekā
130 000 latu lielu parādu par pagāju
šajā gadā veiktajiem pakalpojumiem
reģionālajos maršrutos. Kā mēs šādā
situācijā varam plānot sava autoparka
atjaunošanu? Mūsu līgumā par starp
pilsētu pārvadājumiem ir ierakstīts, ka
autobusi nedrīkst būt vecāki par de
viņiem gadiem. Šī prasība būs spēkā
no 2015. gada 1. janvāra. Šobrīd mūsu
autobusu vidējais vecums ir nedaudz
pāri desmit gadiem.
– Kas jūs pamudināja iesaistīties
“Ilgtspējas indeksa” izvērtējumā?

– Pirmajā reizē tas mums bija
vienkārši interesanti – kā iespēja sa
ņemt ekspertu vērtējumu par uzņē
mumu “no malas”, lai saprastu, vai
mēs vispār spējam kvalificēties. Katrs
uzņēmums taču ir ieinteresēts savā
biznesā būt ilgtspējīgs! Tas, ka jau sā
kotnējā vērtējumā tikām atzīti sudra
ba līmeņa vērtībā un saņēmām balvu,
radīja jaunu apņemšanos “nezaudēt
kvalifikāciju”. Tas mudināja noturēt
sasniegto līmeni un iespēju robežās
virzīties tālāk. Tāpēc arī šogad atkal
nolēmām, ka neatslābstam un “in
deksējamies”. Gribējās apliecināties un
nezaudēt savu “kvalitātes zīmi”. Kaut
ko sasniegt – tā ir tikai puse uzvaras.
Noturēt līmeni – tas ir pat grūtāk.
Uzņēmumam tas jau ir kļuvis par paš
cieņas lietu. Taču tas nav pašmērķis –
ne jau tāpēc mēs strādājam, lai pieliktu
pie sienas kārtējo plāksnīti.
– Kā jūs skaidrosiet Valmieras
uzņēmumu gandrīz vai apbrīnojamo

Ar visai lielām
bažām domāju,
kas notiks
autobusos, kad
tiks ieviesta
jaunā valūta.
Nāks pasažieri
ar latiem un eiro,
ar santīmiem
un centiem…
Kaut nu
visiem pietiktu
iecietības un
savaldības!
aktivitāti un vēlmi vērtēt savu ilgtspēju? Sarakstā līdzās jūsu vadītajam “VTU Valmiera” ir “Valmieras
stikla šķiedra” (zelta kategorija),
“Valmieras
piens”,
“Valmieras
ūdens” un Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
(ZAAO) (visi kopā ar jums – sudraba kategorija), Vidzemes slimnīca
(bronzas kategorija)?

– Uz dalību šajā izvērtējumā mu
dina arī Valmieras pilsētas pašval
dība kā viens no mūsu uzņēmuma,
kā arī “Valmieras ūdens”, Vidzemes
slimnīcas un ZAAO īpašniekiem.
Acīmredzot jāsāk domāt par pieredzes
apmaiņu visu Valmieras “indeksēto”
uzņēmumu starpā – katram būs savas
stiprās puses un arī savas problēmas.

– Jūsu uzņēmuma mājaslapā
regulāri parādās darba sludinājumi. Piemēram, tagad aicināt darbā
motoru mehāniķi. Pirms pāris nedēļām piedāvājāt darbu šoferim. Kadru
mainība liela?

– Salīdzinoši liela, jo mūsu bizness
ir diezgan jutīgs. Piemēram, ja palie
linās atalgojums šoferiem tālbraucē
jiem un aktivizējas kravu pārvadājumi
ar fūrēm, mūsu autobusu šoferi nereti
izvēlas par labu šiem piedāvājumiem.
Daļa gan pēc kāda laika nāk atpakaļ.
– Ko darbinieki visbiežāk prasa
jums kā uzņēmuma vadītājam?

– Protams, to pašu, ko citi darbi
nieki citiem vadītājiem – lielāku algu!
Tas ir normāli un saprotami. Šogad
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mēs varējām atļauties par 3,4 % palie
lināt darba algas fondu. Tas, protams,
nav daudz. Varējām šoferiem noteikt
nedaudz lielāku stundas tarifa likmi.
Taču visiem darbiniekiem algas auto
mātiski nepieauga – daļai darbinieku
algas pieaugums bija lielāks, citiem
– mazāks. Administrācijas darbinie
kiem algas netika paaugstinātas, taču
arī viņi gribētu saņemt vairāk.
Runu par kādu nodokļu nenomak
sāšanu vispār nevar būt. Šis nosacī
jums ir iestrādāts arī līgumos ar pasū
tītājiem. Neizpildot kādu no nosacīju
mu, mēs varam pazaudēt visu biznesu.
Mēs bijām pirmais transporta uz
ņēmums un pirmais no Vidzemes
reģiona uzņēmumiem, kuru Valsts ie
ņēmumu dienests (VID) iekļāva valsts
nodokļu maksātāju “Baltajā sarakstā”,
ar to iegūstot Padziļinātās sadarbī
bas programmas dalībnieka statusu.
Protams, statuss ir pagodinošs un labs,
taču cerējām, ka tas vairāk būs orien
tēts uz sadarbību, kas uzņēmumiem
dotu kādas priekšrocības.
Starp citu, nodokli par nesaņem
tajiem 130 000 latu mēs jau esam sa
maksājuši… Mēs, protams, cīnāmies
par to, lai uzņēmums un tajā strādā
jošie varētu dzīvot labāk, taču reizēm
tā ir cīņa par izdzīvošanu. Pasažieru
pārvadājumu kā nozares attīstības
perspektīva šobrīd ir stipri miglā tīta.
Mums tiek pārmests, ka, esot
pašvaldības uzņēmums, bojājam
konkurenci, ka visu vajadzētu atdot

privātajiem uzņēmumiem. Protams,
maršruts Rīga–Valmiera ir “intere
sants”, kurā brauc pasažieri un kuram
nav nepieciešamas lielas dotācijas. Bet
kurš gribēs maršrutus pa Valkas rajo
nu, kur dzīvo maz cilvēku un līdz ar
to ir maz pasažieru? Mēs uzvarējām
iepirkumu konkursā un braucam, at
bilstoši līgumam, visos paredzētajos
maršrutos – gan izdevīgākajos, gan
mazāk izdevīgajos. Tāpēc es uzska
tu, ka šajā situācijā, kad valstij trūkst
naudas un arī cilvēkiem nav naudas,
mūsu piedāvājums ir labs. Mēs va
ram pastāvēt tikai tāpēc, ka mūsu
“kopējais katls” ir pietiekami liels un
no tās sadaļas, kur ienāk vairāk, mēs
varam pielikt klāt tur, kur pietrūkst.
Mazajiem pārvadātājiem, kas brauc
tikai vietējos maršrutos, ja valsts ne
samaksā, problēmas ir daudz lielākas
nekā mums. Mazajiem tas ir daudz
lielāks risks palikt bez apgrozāmajiem
līdzekļiem, kas nepieciešami gan algu
izmaksām, gan degvielas iegādei. Mēs
vismaz varam salikt visu kopā – gan
pārvadājumus, gan servisa pakalpoju
mus – un ar vieniem ienākumiem vis
maz uz laiku piesegt zaudējumus citur.
Taču mūžīgi lāpīties arī mēs nevaram.
Mūsu uzņēmums nedarbojas pēc
tīra kapitālisma standartiem, tajā ir arī
daļa sociālisma komponentes. Bet ar
to mēs ne tikai paši izdzīvojam, bet arī
iedzīvotājiem nodrošinām funkcijas,
kuras no mums prasa pašvaldības kā
pasūtītāji. Ja naudas trūkst un valsts
ar dotāciju nepalīdz, tad pašvaldībai
jādomā, cik un ko tā var atļauties.
Neticu, ka kāds pašvaldības vadītājs
priecātos, ja viņam nāktos atteikties
no kāda reisa, jo tās būtu jaunas pro
blēmas iedzīvotājiem. Kaut ko atņemt
vienmēr ir sāpīgi. Bet tas ir līdzīgi kā
veikalā – tu vari iepirkties tikai par tik,
cik tev ir naudas.
Norvēģijas ziemeļos vietās, kur ir
ļoti mazs cilvēku blīvums, autobusi
nekursē, bet tur cilvēkiem ir nodro
šināta iespēja nepieciešamības gadī
jumā piezvanīt un uz noteiktu laiku
pieteikt taksometru, lai, piemēram,
aizbrauktu pie daktera vai tiktu līdz
pilsētai. Varbūt arī pie mums vietās,
kur cilvēku ir ļoti maz, bet viņiem to
mēr ir nepieciešams kaut kur aizkļūt,
var padomāt par līdzīgu iespēju, lai
tie, kas tur vēl palikuši, nesakravātu
mantiņas un neaizbrauktu pavisam
prom. Ja mēs gribam saglabāt Latvijas
laukus, tad jāapzinās, ka tas būs dārgi,
bet tas ir jādara l

Ilgtspējas indekss 2013

Šis bija jau ceturtais gads, kad
Latvijas uzņēmumiem tika dota
iespēja pieteikties sava “Ilgtspējas
indeksa” izvērtējumam. Šogad
to izmantoja 72 uzņēmumi, un
24. maijā tika paziņoti šā gada
“Ilgtspējas indeksa” rezultāti.
“Ilgtspējas indekss” ir īpašs uzņēmumu vērtēšanas instruments,
ar kuru, balstoties uz īpašu metodoloģiju, tiek “mērīti” uzņēmumu
stabilitātes un potenciālās augšupejas indikatori, kurus summējot uzņēmums var iegūt bronzas,
sudraba, zelta un platīna līmeņa
vērtējumu.
“Ilgtspējas indeksa” pirmajā
piegājienā 2010. gadā augstākais
sasniegums bija sudraba līmenis, kurā iekļuva 20 uzņēmumi.
2011. gadā zelta līmeni sasniedza
trīs uzņēmumi.

2012. gadā platīna virsotnē
pakāpās “Aldaris”, bet šogad uz
“Ilgtspējas indeksa” visspožākā
pakāpiena bija jau divi uzņēmumi – “Aldaris” un “Latvenergo”.
Šogad “Ilgtspējas indeksa”
vērtējumam pieteicās salīdzinoši vairāk uzņēmumu no Latvijas
reģioniem, jo īpaši no Vidzemes
reģiona.
“Ilgtspējas indeksa” izvērtēšanas rezultāts un galvenais ieguvums tā dalībniekiem ir objektīvs
uzņēmuma novērtējums un eks
pertu ieteikumi tālākai ilgtspējīgai
uzņēmējdarbībai. “Ilgtspējas indeksu” uzņēmumi izmanto arī kā
iespēju salīdzināt savu sniegumu
ar citiem Latvijas un savas nozares
uzņēmumiem.
“Ilgtspējas indeksa” iniciatori ir
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Darba devēju
konfederācija un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.

Platīna grupa
• Aldaris
• Latvenergo
Zelta grupa
• Cemex
• Cēsu alus
• Electrolux Latvia Ltd.
• Grifs AG
• Neste Latvija
•N
 ordea Bank Finland Plc
Latvijas filiāle
• Olympic Casino Latvia
• Rimi Latvia
• SEB banka
• Statoil Fuel & Retail Latvia
• Swedbank
• Valmieras stikla šķiedra
Sudraba grupa
• AGA
• Balta
• CSDD
• Daugavpils siltumtīkli
• Exigen Services Latvia

• Fortum Jelgava
• G4S Latvia
• GlaxoSmithKline Latvia
• Latvijas Balzams
• Latvijas loto
• PricewaterhouseCoopers
• RBSSKALS
• RE&RE
• Rīgas siltums
• Siemens
• Siguldas Būvmeistars
• Starptautiskā lidosta Rīga
• United Oils
• Valmieras piens
• Valmieras ūdens
• Ventspils nafta termināls
• Ventspils reiss
• VTU Valmiera
• Z iemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Bronzas grupa
• Danske Bank filiāle Latvijā
• DHL Latvia
• Draugiem

• Eversheds Bitāns
• If P&C Insurance
• Konekesko Latvija
• Latvijas gaisa satiksme
• Liepājas RAS
• Merks
• Poligrāfijas grupa Mūkusala
•R
 īgas Starptautiskā ekonomikas
un biznesa administrācijas
augstskola
• Rīgas Tehniskā universitāte
• Vidzemes slimnīca

Ģimenei draudzīgs komersants
• Latvenergo
• SEB banka
• Grifs AG
• Neste Latvija
• Statoil Fuel & Retail Latvia
• Rimi Latvia
• PriceWaterhouseCoopers
• Swedbank
• Electrolux Latvia Ltd.
•N
 ordea Bank Finland Plc
Latvijas filiāle
• VTU Valmiera
• Ventspils reiss

“Ilgtspējas indeksa” rezultātu paziņošanas ietvaros 12 uzņēmumi
saņēma vēl vienu pagodinājumu –
apbalvojumu “Ģimenei draudzīgs
komersants” un Labklājības ministrijas atzinību par to, ka saviem
darbiniekiem un klientiem nodrošina ģimenei draudzīgu vidi, tostarp
dodot iespēju saviem darbiniekiem
saskaņot darba un ģimenes dzīvi.

Šogad tika turpināta pērn iedibinātā tradīcija – “Ilgtspējas indeksa”
reģionālo dalībuzņēmumu sniegumu īpaši vērtēja Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija,
kuras specbalvu “Reģiona spēks”
par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona attīstībā saņēma
• Valmieras stikla šķiedra.
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Līdzšinējā neoliberālā pieeja sāk buksēt

Egils BALDZĒNS,
LBAS priekšsēdētāja
vietnieks

Nodokļu re
formas vidēja ter
miņa stratēģiskais
mērķis varētu būt
esošās situācijas
laušana. Runa ir par nodokļu progre
sivitātes iedibināšanu – par vienādām
nodokļu likmēm vienādiem ienāku
miem – kā no darba, tā no kapitāla.
Vislielākās taupības laikā LBAS disku
siju par šo tēmu bija nolikusi malā. Bet,
kā jau teicu, tas ir vidēja termiņa stra
tēģiskais mērķis, jo tas prasa radikāli
mainīt gan esošo domāšanu, gan arī
rīcības modeļus. Pagaidām vismaz daļa
no iesāktajiem darbiem ir jāpabeidz,
nedrīkst visu pamest pusratā un skriet
pie nākamā pusrata grozīšanas.
Ir pilnīgi skaidrs, ka, neraugoties
uz pretimnākšanu mazāk atalgota
jiem darbiniekiem, tā plaisa starp sa
biedrības ļoti nelielo turīgāko daļu un
iedzīvotāju mazāk turīgāko daļu tur
pina pieaugt. Latvijā jau tagad Džini
koeficients ir visaugstākais Eiropas
Savienībā (ES). Sabiedrības polarizē
šanās Latvijā turpinās. Tas ir slikti jeb
kurai sabiedrībai, kura vēlas attīstīties
ilgtspējīgi un stabili.
Latvijā ir Baltijas valstīs visaugstā
kie darbaspēka nodokļi. Tā ir problēma
ne tikai iedzīvotājiem, bet arī tautsaim
niecībai kopumā.
Arī šobrīd vajadzētu turpināt dis
kusiju par iespēju straujāk celt neaplie
kamo minimumu. Un ir jārunā par ne
apliekamā minimuma celšanu ne tikai
mazākajām algām.
Ir svarīgi nodokļu atvieglojumi par
apgādībā esošu personu. Tas ir atbalsts
demogrāfisko problēmu risināšanā.
Nav īsti korekti, ka nodokļu aprēķinā
šanas formula ir nedraudzīga ģimenēm
ar bērniem.
Pareiza ir doma, ka mums vaja
dzētu skatīties uz ģimenes kopējiem
ienākumiem. Jo var būt tā, ka viens no
laulātajiem ir pelnītājs ar vērā ņemamu
algu, bet otrs studē, ir palicis bez dar
ba vai visu savu laiku veltī rūpēm par
bērniem un mājokli. Tas, ka cilvēkam
ir liela alga, nenozīmē, ka tā automātis
ki jāapkrauj ar visu nodokļu slogu pēc
pilnas programmas. Nodokļu apmērs
būtu jāmodelē, skatoties, kāds veidojas
reālais ģimenes budžets.

Arvils AŠERADENS,
Labklājības ministrijas parlamentārais
sekretārs

Otra lieta – iecerēto nodokļu sloga
samazinājumu un nodokļu atviegloju
mus būtu vēlams ieviest bez pārliekas
vilcināšanās, nevis tikai pēc gada.
Patiesībā mūsu sabiedrībā ir tās
rezerves, kuras ar prasmīgu nodokļu
politiku un varbūt arī labu praksi – ar
koplīgumiem un ģenerālvienošanos –
mēs varētu kaut kā arī izmantot sabied
rības labā.
Cik maksā viena darba stunda
Latvijā? Pēc 2012. gada datiem – tie
ir 6,24 eiro. ES vidējās darbaspēka iz
maksas par vienu stundu ir 23,48 eiro.
Tātad mums vienas darba stundas vi
dējās izmaksas ir tikai 26,6 % no ES
vidējās darbaspēka izmaksas.
Darba ražīgums Latvijā 2011. gadā
bija 62,4 % no Eiropas Savienības vidē
jā līmeņa. 2012. gadā šis rādītājs ir vēl
mazliet pakāpies līdz apmēram 65 %.
Tas nozīmē, ka darba ražīguma ziņā
mēs neesam tik lieli atpalicēji. Jāpatur
arī prātā, ka darba ražīgumā ir kompo
nentes, kuras ir tikai darba devēju ziņā,
un darbinieks tās pēc savas gribas vien
izmainīt nevar.
Mūsu iekšzemes kopprodukts uz
vienu iedzīvotāju 2011. gadā bija 58 %
no ES vidējā līmeņa. Un tagad palū
kojamies, kādas pie mums ir cenas.
Visnotaļ iespaidīgas – 72,2 % no ES
vidējā līmeņa. Tātad rezerves mums ir.
Ja mēs paskatāmies, kāds mums
IKP sadaļā ir darba samaksas īpat
svars, tad redzam – 2008. gadā tie bija
52 % no IKP. Šobrīd tie ir 39,3 %. Tas
ir par 12,7 % mazāk. Valsts izdevumi
ir samazinājušies par 3 %. Naudu va
jag visam – ceļiem, veselībai, izglītībai,
kultūrai… Krīzes laikā ir notikusi ie
nākumu pārdale. Ja vēl klāt ņemam
ēnu ekonomiku, tad saprotam to, ka ir
kāds noslēpumains melnais caurums,
kurā kaut kas pazūd. Nu, kā tas var
būt, ka valstij izdevumi IKP samazinās
un algas IKP samazinās?! Kur tas viss
paliek? Tad skatāmies Džini koeficien
tu. Tā ir privātā sfēra, kurā kaut kas
ir sadalījies. Un milzīgā polarizācija
pieaug. Šobrīd nabadzības riskam ir
pakļauti apmēram 20 % Latvijas iedzī
votāju.
Viena lieta, kas ir jāatzīst un ko teiks
arī pašvaldības, ka zema darba samaksa
cilvēku nemotivē. Zema darba samaksa
ir ceļš uz pabalstiem, uz bezdarbnieka
statusu. Tas nav tas, ko mēs visi kopā
vēlamies l

Paredzamās izmaiņas darbaspēka nodokļos

1 persona ar 1 bērnu
1 persona ar 2 bērniem
2 personas ar 1 bērnu
2 pers. ar 2 bērniem**

Līdz Ls 84**
(līdz € 120)

Līdz Ls 91**
(līdz € 130)

Ls 98 (€ 140)*

Ls 112 (€ 160)*

* Finanšu Ministrijas (FM) priekšlikums, kas vēl nav apstiprināts likumdošanas aktos.
** Jauns FM piedāvājums aprēķināt NM pēc formulas, kas palielinātu nodokļu progresivitāti
atkarībā no ienākumu lieluma:
• algām līdz Ls 225: NM = Ls 84; • algām virs Ls 400: NM = Ls 45;
• algām no Ls 225,01 līdz Ls 400: NM = Ls 84 – 0,22 x (mēneša ienākums – Ls 225)

28,6 19,6 %

37,30 25,5 %

2,40 1,5 %

33,36 20,5 %

0 0,0 %

22,25 12,5 %

2,40 0,8 %

61,95 20,1 %

4,80 1,5 %

66,72 20,5 %

2,40 0,7 %

55,61 16,3 %

%

Ls

%

Ls

42,90 26,3 %
28,48 16,0 %

80,21 26,0 %
85,80 26,3 %
71,38 20,9 %
16,00

4,6 %

21,60

5,9 %

4,80 1,3 %

17,52

4,6 %

27,20

7,1 %

2,40 0,4 %

19,25

2,9 %

34,57

5,3 %

4,80 0,7 %

24,01

3,6 %

40,17

6,0 %

7,20 1,0 %

28,77

4,2 %

45,77

6,6 %

0 0,0 %

16,90

2,5 %

33,80

4,9 %

1 persona ar 1 bērnu

2,40 0,3 %

21,66

3,1 %

39,40

5,6 %

1 persona ar 2 bērniem

4,80 0,7 %

26,42

3,7 %

45,00

6,2 %

2,40 0,2 %

35,53

2,8 %

67,15

5,3 %

4,80 0,4 %

40,29

3,1 %

72,75

5,6 %

1 persona ar 2 bērniem
2 personas ar 2 bērniem

Vidējā
alga –
Ls 500*

2 personas ar 3 bērniem
1 persona bez bērniem

2 personas ar 1 bērnu
2 personas ar 2 bērniem

Ls 1000*

Adriāna KAULIŅA,
“Swedbank”
Privātpersonu finanšu
institūta direktore

%

3,5 %

2 personas ar 1 bērnu

Ls 45

0 0,0 %

Ls

2,3 %

Ls 232 (€ 330)*

Ls 45

No 1.1.2015.

8,00

Ls 225 (€ 320)*

Neapliekamais
minimums (NM)
mēnesī

No 1.1.2014.

12,76

Ls 200

20 %

No 1.7.2013.

0 0,0 %

Ls 200

22 %

Arī nabadzība ir tā, kas sabiedrībā
rada neuzticēšanos. Tā atstāj iespaidu
arī uz arodbiedrību kustību. Cilvēki
neuzticas cits citam. Viņi saka: tāpat
jau nekā nebūs, tāpat mūs “apčakarēs”.
Kopumā ar to veidu, kā mēs rīkojamies,
kā mēs izturamies cits pret citu, mums
pašiem arī jārada tas uzticības mode
lis, ka mēs viens par otru rūpējamies,
ka mēs cits citam varam uzticēties.
Tāpēc arī es uzskatu, ka šī problēma ir
pat dziļāka, nekā pirmajā mirklī varētu
likties. Mūsu pienākums ir samazināt
nabadzības risku, lai radītu normālu
pamatu sabiedrībā un sāktu viens ot
ram uzticēties.
Labklājības ministrija iesaka ska
tīties ne tikai darba algu, bet arī māj
saimniecību ienākumus. Turpmāk
mājsaimniecību labklājību gribas celt
caur četrām prizmām. Pirmkārt, ar
ienākumiem no darba. Otrkārt, ar ie

Mājsaimniecības kopējais neto ieguvums
pēc izmaiņām mēnēsī (salīdzinot ar šodienu)

2,40 0,7 %

No 1.1.2015.

Ls 80

Minimālā
alga –
Ls 200

2 pers. ar 3 bērniem**

No 1.1.2014.

Ls 70

Bruto
alga
mēnesī
katram

1 persona bez bērniem

No 1.7.2013.

24 %

Atvieglojums par
apgādībā esošu
personu (AAP)
mēnesī

Mājsaimniecības tips

Patlaban

24 %

Arī nabadzība ir
tā, kas sabiedrībā
rada neuzticēšanos.
Cilvēki neuzticas
cits citam. Viņi
saka: tāpat jau nekā
nebūs, tāpat mūs
“apčakarēs”

Visu plānoto izmaiņu ietekme uz mājsaimniecībām

1 persona ar 1 bērnu

IIN likme

nis šīm institūcijām ir aptuveni 12 %
vai 13 %. Ja uzticības līmenis nokristos
zem 10 %, situāciju jau varētu dēvēt par
eksplozīvu. Šobrīd sociālo jautājumu
situācija bīstami palielina spriedzi sa
biedrībā. Lai problēma nesamilztu vēl
vairāk, ir jārod risinājums.
Jautājums ir par to, vai Latvijas ie
dzīvotāji ir gatavi uzticēties līdzcilvē
kiem. Tikai 5  % Latvijas iedzīvotāju
aptaujā atbildējoši piekrītoši, ka viņi
pilnībā uzticas citiem. Kopumā pozitīvi
uz to raugās aptuveni 40 % iedzīvotāju.
Runājot par nabadzību, dziļākajā būtī
bā tā ir diskusija par to, kā mēs iztura
mies viens pret otru.

IIN atvieglojumi ir savās iespējās ierobežoti

1 persona bez bērniem

Avots – Finanšu Ministrija

Minimālā
mēnešalga

Līdzšinējā neo
liberālā pieeja sāk
buksēt. Raugoties
no makroekono
miskās perspektīvas, krīzes situācija ir
pārvarēta, valsts budžets ir sabalansēts,
tautsaimniecība attīstās pietiekami ātrā
tempā. Tā vietā, lai mēs redzētu, ka sa
biedrībā notiek diskusija, kā tad ātrāk
attīstīt tautsaimniecību un kuras noza
res, pēkšņi iestājas pilnīgi cits diskurss.
Un, ja mēs to neatrisināsim, tad mēs
tālāk nespēsim tikt. Diskurss ir par ne
vienlīdzību sabiedrībā. Šī problēma ir
ārkārtīgi svarīga, jo tas nav tikai naudas
jautājums. Šeit atslēgas frāze visam ir
tas, kā mēs viens pret otru izturamies.
Un no tā atkarīgs, vai mēs būsim sek
mīga sabiedrība vai ne.
Džini indekss, par kuru runāja
Egils Baldzēns, Latvijā ir tāds pats kā
Amerikā. Mums tikai jāatceras, kāds
kapitāls apgrozās Amerikā. Būtisks
aspekts – Latvijā ir ārkārtīgi augsts na
badzības riska indekss. Tas ir viens no
augstākajiem ES, lai neteiktu, ka vis
augstākais.
Kas ir nabadzības riska indekss? Tas
ir iedzīvotāju īpatsvars procentos zem
nabadzības riska sliekšņa – 60 % no
vidējā ienākuma valstī. Joprojām vie
na piektā daļa valsts iedzīvotāju dzīvo
zem nabadzības riska. Arī iepriekšējos
gados tas bija tikpat augsts vai augstāks.
Tas parāda to, ka tad, kad bija tā sauk
tais ekonomikas burbulis, liels Latvijas
iedzīvotāju skaits to burbuļa ekonomi
ku nesajuta. Tāpēc cilvēki prasa – kur
tad es biju tajā visā, nekā tāda nebija.
Milzīgs cilvēku skaits ilgstoši dzīvo na
badzībā. Tā ir fundamentāla problēma.
Aina ir vēl nepievilcīgāka, ja uz to
raugāmies ģeogrāfiski. Latgales naba
dzības riska indekss ir gandrīz divas
reizes lielāks nekā Rīgas reģionā. Tas arī
sniedz atbildi uz to, kāpēc milzīgā ātru
mā attīstās Pierīgas darba tirgus un kā
pēc tādā pašā ātrumā dziest darba tirgi
reģionos. Tas arī ir Latvijas nelīdzsvaro
tās attīstības pamats un izskaidrojums.

Runājot par nabadzības riska in
deksu pēc mājsaimniecības tipa, vis
augstākais nabadzības risks – gandrīz
50 % – ir nepilnai ģimenei ar vismaz
vienu apgādājamo. Otrs augstākais
risks ir diviem pieaugušajiem ar trim
un vairāk apgādībā esošiem bērniem.
Savukārt nabadzības riskam vairāk
pakļauto saraksta trešajā vietā ir vien
tuļi vīrieši gados, kas vēl nav sasnieguši
pensijas vecumu.
Svarīgs elements, kas būtu jāanali
zē – kā tad mājsaimniecībā rodas ienā
kumi un kāda ir ienākumu struktūra.
Te jāatceras, ka patiesībā mums Latvijā
pamatā ir tikai divi ienākumu veidi –
66 % iedzīvotāju dzīvo no ienākumiem
no darba algas un 23 % iedzīvotāju
dzīvo no ienākumiem no pensijas vai
citiem sociālajiem transfertiem. Tas arī
gandrīz viss. Tas liecina, ka valsts ir ļoti
trūcīga un ir ārkārtīgi maz uzkrājumu.
Runājot par ienākumiem no īpašu
ma vai kapitāla, tādu Latvijas iedzīvotā
jiem praktiski nav vai arī tie netiek uz
rādīti. Katrā ziņā, runājot par Latvijas
iedzīvotājiem, mēs nevaram teikt, ka
viņiem ir normāls un līdzsvarots dro
šības portfelis. Kolīdz cilvēks paliek bez
darba, tā viņš nokļūst uz nabadzības
sliekšņa.
36 % Latvijas iedzīvotāju šobrīd sa
ņem minimālo algu. Tas arī nemazina
nabadzības risku. Tīrais atlikums no
minimālās algas 200 latiem ir 146 lati
“uz rokas”. Ja to salīdzinām ar 154 la
tiem, kas tiek uzskatīti par nabadzības
riska robežu, ja to salīdzinām ar izti
kas minimumu (aprīlī tas sasniedzis
177,44 latus – red.) un iedomājamies,
ka ģimenei, kurā abi vecāki strādā un
saņem minimālo algu, ir viens vai vai
rāk bērnu, rodas iemesls runāt par strā
dājošo nabadzību. Tas ir fundamentāls
jautājums valsts attīstībā.
Galvenais imperatīvs, kas tagad iz
virzās priekšplānā, ir nabadzības riska
robežu samazināšana. Tas ir dažādu
segmentu jautājums. Runai jābūt arī par
sociālo pabalstu sistēmas pārskatīšanu.
Sociālās atstumtības dimensijas
rada bīstamu situāciju sabiedrībā.
Šogad atkal ļoti strauji sāka krist uzticī
ba Saeimai un valdībai. Uzticības līme

Avots – “Swedbank” Privātpersonu finanšu institūts

Eiropas arodbiedrības publiskajā telpā jau sen raida signālus, ka
taupības režīma diktatori ir paģērējuši jostas savilkt pārāk cieši.
Vieni stāsta, ka Latvija ir veiksmes stāsts, citi raugās apkārt un
vaicā, kur tad tas ir?
Latvijā ir nepieciešama progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
sistēma. Taču runa nav tikai par nodokļu progresivitāti. LBAS jau
gadiem uztur diskusiju un cenšas pārliecināt, ka nodokļiem jābūt
samērīgiem un cilvēkiem saprotamiem.
Publikācijā apkopoti ekspertu viedokļi, kas izskanēja Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā diskusijā
“Nodokļu politika un progresivitāte” 2013. gada 24. aprīlī.

2 personas ar 3 bērniem
7,20 0,5 % 45,05 3,4 % 78,35 6,0 %
Aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekš publiskajā telpā izskanējušos valdības piedāvājumus.
* Mājsaimniecībās ar divām strādājošām personām ņemta vērā arī vidējā atalgojuma atšķirība
starp dzimumiem Latvijā (17 %)
** Ar nosacījumu, ka visi bērni nav reģistrēti VID kā viena vecāka apgādājamie.

Šobrīd valdības
plānos ir plašas
izmaiņas attiecī
bā uz darbaspēka
nodokļiem (skat. tabulas – red.). Mēs
aplūkojām dažādus mājsaimniecību ti
pus, izvērtējot katras iniciatīvas ietekmi
uz mājsaimniecību ienākumiem.
Ja runājam par neapliekamā mini
muma par apgādībā esošām personām
celšanu, tad personai, kura saņem mi
nimālo algu un kurai ir viens apgādā
jamais, ieguvums mēnesī būs 2,40 lati
no 1. jūlija, 6,72 lati no 2014. gada un
10,08 lati no 2015. gada. Šo atvieglo
jumu absolūtā ieguvuma summa par
bērnu nav liela. Bet mājsaimniecībai ar
minimālo algu šai summai ir cita vērtī
ba nekā turīgās ģimenēs. Vēlos pievērst
uzmanību, ka, ja mazo algu saņēmējam
apgādībā ir vairāk nekā viens bērns, tad
viņa ieguvums no šī atvieglojuma ir 0,
jo šiem iedzīvotājiem ienākuma nodok
li no savas algas nenākas maksāt.
Ja palūkojamies uz nākamo inicia
tīvu – IIN likmes mazināšanu 2014. un
2015. gadā –, tur aina tāda, ka lielākie
ieguvēji būs personas vai pāri bez bēr
niem vai ar pieaugušiem bērniem.
Ja mēs vērtējam kopējo ieguvumu,
tad nozīmīgākā ietekme mazo algu

EKU AVĪZE
nākumiem no kapitāla. Un katras māj
saimniecības rīcībā vajadzētu būt ka
pitāla uzkrājumam. Vai tas ir mājoklis,
vai tie ir vērtspapīri vai kas cits, bet
tam vajadzētu būt. Treškārt, nodokļu
transferti, kas būtiski amortizē naba
dzības risku. Ceturtkārt, individuālo
vai publisko pakalpojumu patēriņš –
ko cilvēks saņem kā bezmaksas pa
kalpojumu no sabiedrības. Piemēram,
mēs runājam par medicīnas pakal
pojumiem. Medicīnas pakalpojumu
līdzmaksājums aug. Šobrīd mēs jau
runājam, par 50 %, ja skatāmies kopē
jos ciparus, daži dati rāda pat vairāk.
Ja skatāmies, cik tautsaimniecībā ir
iztērēts par medicīnas pakalpojumiem
un ko valsts samaksā, tā starpība ir
diezgan iespaidīga. Un tas ir pacientu
līdzmaksājums. Ir iedzīvotāju grupas,
kurām tas ir fundamentāls jautājums.
Piemēram, ja runājam par pensionā
riem. Mēs nevaram izgrozīt sociālo
budžetu tā, lai pensijās ieguldītu tik
daudz un tās palielinātu par tik daudz,
lai apmaksātu šo līdzmaksājumu. Bet
mēs varam rīkoties tā, lai veselības pa
kalpojums ir pieejams un šīs te sum
mas ir pieņemamas.
Attiecībā uz valsts nodokļu politiku
(skat. tabulas – red.) pirmais uzdevums
ir risināt jautājumu par minimālās al
gas un ar IIN neapliekamā minimuma
paaugstināšanu. Jo Latvijā zemā alga
ir aplikta ar ievērojamiem nodokļiem.
Mums šis rādītājs ir augstāks nekā vi
dēji ES. Mums vajadzētu un mēs varam
virzīties uz samazinājumu.
Progresivitātei ir paredzēts ieviest
arī neapliekamā minimuma diferen
cētu likmi – tas samazināsies, pieaugot
algai. Paredzēts, ka darbavietā, tāpat kā
līdz šim, tiek piemērots neapliekamais
minimums Ls 45 mēnesī. Gada bei
gās VID apkopotu nodokļa maksātāju
gada laikā gūtos ienākumus un nodok
ļu maksātājiem, kuru bruto ienākums
ir zemāks par Ls 400 mēnesī, tiktu
atmaksāts nodoklis. Tas nozīmē, ka ir
nodoms doties progresivitātes virzienā
arī šajā jomā.
Šie nav galējie aprēķini, bet tas ir
modelis, pie kura šobrīd strādā Finanšu
ministrija l

saņēmējiem ir minimālās algas un ne
apliekamā minimuma celšanai. Es iesa
ku pievērst uzmanību, ja runājam par
minimālās algas saņēmējiem, ka viena
pelnītāja mājsaimniecībā vismazāk ie
gūst persona ar diviem bērniem.
Iecere mazināt darbaspēka nodokļu
slogu būs labs atspaids mājsaimniecī
bu budžetiem. Jo, ja mēs salīdzinām ar
šābrīža situāciju, tad 2015. gadā tiem
iedzīvotājiem, kas saņem minimālo
algu, ienākumi pieaugs par 37 latiem.
Tas ir būtisks pieaugums pie 146 la
tiem, kas sanāk “uz rokas” patlaban.
Attiecībā uz mazo algu saņēmējiem,
atvieglojumi, kas ir saistīti ar IIN, ir sa
vās iespējās ierobežoti. To labi ilustrē
fakts, ka dažādie ar IIN saistītie atvieg
lojumi nemaz nesasniedz mazo algu
saņēmējus, kam apgādībā ir divi vai
vairāk bērnu. Mūsu skatījumā risinā
jums ir meklējams kontekstā ar izmai
ņām citos nodokļos, ciešā saistībā ar
pabalstu sistēmu un citiem ienākumu
kompensācijas mehānismiem.
Vēlos pievērst uzmanību lielākajam
izaicinājumam, uz kuru jāreaģē no
dokļu politikas veidotājiem, – nodro
šināt godprātīgu nodokļu maksāšanu.
Kamēr ēnu ekonomikas klātbūtne vēl
joprojām ir jūtama, mums grūti spriest,
vai šīs nodokļu politikas izmaiņas pa
tiešām vairos iedzīvotāju patiesos ienā
kumus vai tikai vienkārši pārdalīs legā
lo un nelegālo ienākumu daļu l
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Nodokļi nedrīkst bremzēt attīstību
Pēteris STRAUTIŅŠ,
ekonomisko procesu
vērotājs

Latvijas politis
kajā folklorā no
stiprinājusies ticī
ba, ka taisnīgums
un mērķis panākt
strauju izaugsmi ir absolūti pretmeti.
Tā tas nav! Manuprāt, šī ticība Latvijai
ir nodarījusi diezgan daudz ļauna, ne
vajadzīgi palielinot nevienlīdzību.
Mūsu galvenie mērķi, veidojot
nodokļu politiku, ir panākt straujā
ku izaugsmi, kas ir izšķiroši svarīgi,
lai apturētu emigrāciju. Mana kolēģa
ekonomista Armanda Strazda aprē
ķini liecina, ka ES jaunajās dalībval
stīs IKP uz vienu iedzīvotāju ir jābūt
vismaz 70 % no ES vidējā IKP – tā ir
robežšķirtne neitrālai migrācijas plūs
mai, kad emigrācijas bilance varētu
tuvoties 0. Par laimi, mūsu IKP nav
pārāk tālu no tā – Latvijas IKP varētu
būt tuvu 65 % no ES vidējā.
Ļoti svarīgs mērķis – taisnīgums.
Aizvien vairāk parādās pierādījumi,
ka relatīvi vienlīdzīga ienākumu sa
dale ir draudzīga izaugsmei, nevis tās
pretstats. Izteikta nevienlīdzība gan pa
zemina dzīves kvalitāti, gan apgrūtina
racionālas ekonomiskās politikas īste

nošanu citās jomās, jo daļa sabiedrības
nejūt, ka būtu ieguvēji no izaugsmes.
Pamatota ir pieeja, ka nodokļi tiek
maksāti no visiem ienākumiem – gan
no darba, gan no kapitāla. Manuprāt,
būtu saprātīgi darba algu, dividendes
un ienākumus no kapitāla pieauguma
aplikt ar vienādu IIN likmi.
Taču šajā jautājumā vienprātības
nav, un daļa ekonomistu uzskata, ka
kapitāla ienākumu aplikšana ar atšķirī
gu likmi ir labvēlīga attīstībai.
Ko dotu vienotas nodokļu likmes
ieviešana? Tas ļautu pazemināt galveno
likmi nedaudz vairāk, nekā šobrīd plā
nots. Nodokļu ziņā izturoties “labvēlī
gāk” pret darba algām, mēs veicinātu
gan vienlīdzību, gan mazinātu izvairī
šanos no nodokļu maksāšanas.
Runājot par pievienotās vērtības
nodokli (PVN), es būtu par samazināto
PVN likmju skaita tālāku samazinā
šanu, jo uzskatu, ka samazinātās PVN
likmes nav efektīvs nabadzības sama
zināšanas instruments. Es apsvērtu
pazemināto PVN likmju saglabāšanu
grāmatām un preses izdevumiem, jo šo
produktu tirgus latviešu valodā ir kri
tiski mazs.
Ja runājam par virzību uz daudz
maz optimālu nodokļu struktūru, tad
tā jāsaista ar ieņēmumu palielināšanu

no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN).
Tā ir labi zināma patiesība, ka no NĪN
nav iespējams izvairīties, un tas nema
zina stimulus strādāt un investēt.
Protams, līdz ar NĪN paaugstināša
nu varētu rasties arī virkne sarežģīju
mu. Šobrīd Latvijā notiek strauja NĪN
cenu līmeņa dalīšanās pa reģioniem. Ir
viena skaudra patiesība – tajās pilsētās
un ciemos, kur šobrīd vēl nav sāku
sies ekonomiskā attīstība, tā tur nekad
vairs nesāksies. Vilciens ir aizgājis uz
visiem laikiem. Tāpēc jādomā, kā vei
dot īpašu kompensējošo mehānismu,
jo ir skaidrs, ka pašvaldībās, kurās būs
lētākais nekustamais īpašums, būs ne
pieciešams vairāk līdzekļu sociālajai
palīdzībai. Reģioni noslāņosies vēl vai
rāk, bet tas notiks jebkurā gadījumā.
Daudziem tas būs sāpīgi, taču labāk tā,
nekā saglabāt esošo nodokļu struktūru
un turpināt bremzēt attīstību.
No visām minētajām izmaiņām la
bumu pārsvarā gūtu cilvēki ekonomis
ki aktīvajā vecumā, taču no tā gandrīz
nekas nenāktu par labu pensionāriem.
Tāpēc paralēli būtu jāizstrādā un jāie
vieš labvēlīgāks pensiju indeksācijas
algoritms. Varētu apsvērt pensiju līdz
finansēšanu no tās IIN daļas, kas tiktu
iekasēta no ienākumiem par kapitāla
pieaugumu l

Nodokļiem ir jābūt samaksājamiem
Ansis DOBELIS,
biedrības
“Progresīvie”
priekšsēdētājs

Es uzskatu, ka,
ieviešot progresī
vo nodokļu sistē
mu, tā nedrīkstētu
palielināt darbaspēka nodokļu slogu.
Tāpat progresīvā nodokļa vārdā ne
drīkst sarežģīt nodokļu sistēmu – tai
jābūt salīdzinoši vienkāršai. Un svarī
gākais – vienlaikus ar progresīvās no
dokļu sistēmas ieviešanu trūcīgākajai
sabiedrības daļai būtu jāsajūt nodokļu
atvieglojumi, jo to, ka šobrīd tiek plā
notas nodokļu izmaiņas, kas plusā dos
dažus latus mēnesī, nevar uzskatīt par
nopietnu atbalstu.
Mūsu piedāvājums ir šāds: neap
liekamo minimumu noteikt Ls 150
apmērā; darba algām noteikt 15 % IIN
bāzes likmi; sākot no Ls 800, par katru
nākamo latu noteikt 25 % IIN likmi;
sākot no Ls 1500, par katru nākamo
latu noteikt 30 % IIN likmi; atvieglo

jumu par apgādībā esošu personu no
teikt Ls 150 apmērā. Jebkura cita veida
personas ienākumiem (dividendes,
kapitāla pieaugums u. c.) piemērot tā
das pašas IIN likmes kā ienākumiem
no darba algas.
Nodokļiem nevajadzētu būt kā so
dam cilvēkiem, kas strādā un saņem
darba algu. Pašreizējā nodokļu sistēma
atgādina strādājošo sodīšanu, jo viņi
maksā krietni lielākus nodokļus nekā
tie, kas ienākumus gūst citā veidā.
Viens no pārmetumiem, ko esam
saņēmuši no politiķiem, ir tāds, ka
valsts budžetā kritīsies ieņēmumi no
IIN – tie varētu būt aptuveni 450 mil
joni latu. Jā, tehniski tas tā sanāk, ja
skatāmies tikai uz IIN. Bet, mūsuprāt,
salīdzinoši īsā termiņā veidotos virkne
ieguvumu, kas kompensētu IIN ieņē
mumu samazinājumu. Jo liela daļa no
tiem 450 miljoniem tiktu novirzīti vie
tējam patēriņam. Par pirkumiem tiktu
iekasēts pievienotās vērtības nodok
lis – ap 100 miljoniem latu. Iekšējais
patēriņš stimulētu arī jaunu darba

vietu radīšanu, augtu nodarbinātība,
un mazinātos bezdarbs. Mazinātos
izdevumi arī citās sociālās palīdzības
programmās. Es arī pievienojos vie
doklim, ka lielā slodze no darbaspēka
nodokļiem vairāk jāpārliek uz nekus
tamo īpašumu, arī šajā jomā ievērojot
kādus neapliekamos minimumus un
atvieglojumus.
Latvijā ir salīdzinoši liels ēnu eko
nomikas īpatsvars, kas sevī slēpj lielus
resursus, tāpēc jādomā par stimuliem
uzņēmējdarbībai, kas veicinātu biz
nesa funkcionēšanu baltajā zonā. Par
nopietnu ēnu ekonomikas apkarošanu
varēsim runāt tajā brīdī, kad darba
spēka nodokļi vismaz mazo un vidējo
algu saņēmējiem tiks samazināti tādā
apmērā, lai tie būtu samaksājami, ne
nonākot uz nabadzības sliekšņa. Daļa
mazo un vidējo uzņēmumu ne jau
sava prieka pēc sēž ēnu ekonomikā.
Viņi vienkārši nespēj samaksāt darba
spēka nodokļus. Ir pietiekami daudz
pazīmju, kas liecina, ka esošajā nodok
ļu sistēmā ir kļūdas l

Reģionālās atšķirības pieaug
Andris
JAUNSLEINIS,
Latvijas Pašvaldību
savienības
priekšsēdis

Mazās
algas
šobrīd ir tik ma
zas, ka to pelnītāji
vismaz daļu no likumā paredzētajiem
atvieglojumiem var izmantot tikai teo
rētiski, bet ne praktiski. Līdz ar to jā
atzīst, ka mūsu nodokļu sistēma ir labi
uzbūvēta regresīvi, nevis progresīvi.
Piemēram, ja cilvēks saņem 200–300
latu lielu mēnešalgu un viņam ir trīs
apgādājamie, viņš pat nevar izmantot
visus likumā paredzētos atvieglojumus
par apgādājamiem, jo alga ir mazāka
par neapliekamajiem ienākumiem.
Tāpat šis cilvēks pat teorētiski nevar
pretendēt uz IIN atmaksu par attais
notajiem izdevumiem izglītībai vai
medicīnai, jo alga un nodokļu bāze ir
par mazu.
Runājot par darbaspēka nodok
ļiem, manuprāt, būtu jāpārskata sociālā
nodokļa apmērs un jāpārlūko, kādiem
mērķiem tas atbilst. Es uzskatu, ka no

sociālā nodokļa pamazām vajadzētu
ņemt laukā tam neatbilstošus maksā
jumus.
Iespējams, ka komercbankām ne
patiks tas, ko tagad teikšu par pensiju
2. līmeņa iemaksām, kurām šobrīd tiek
novirzīti 4 % no sociālās apdrošināša
nas obligātajām iemaksām, lai bankas
tās ieguldītu finanšu tirgos. Tās naudas
nav mazas, bet par tām faktiski neviens
nekādu atbildību nenes. Viens no risi
nājumiem būtu pensiju 2. līmeņa uz
manīga pārbūve, lai sabiedrība to varē
tu kontrolēt un bankām būtu noteikta
atbildība par apsaimniekoto naudu.
Un vēl. Ja mēs izrunājamies par
nabadzību un tad paskatāmies uz ie
ņēmumiem, kādi sabiedrībā paliek pēc
nodokļu nomaksas, un tad it kā zināmo
naudas masu salīdzinām ar mazum
tirdzniecības apgrozījumu, atklājas
brīnumainas lietas – piemēram, cil
vēks, kura legālie ienākumi ir 200 latu,
katru mēnesi iepērkas par 300 latiem.
Loģiski, ka man gribas pajautāt, no ku
rienes uzradušies tie “liekie” 100 lati.
Pie naudas iemaksas bankomātiem
stāv rindas. Grūti noticēt, ka tur stāv

tikai juridiskās personas un veic inka
sāciju. Tāpēc es domāju, ka ēnu ekono
mika vēl aizvien ir viena no lielākajām
problēmām.
Pēteris Strautiņš mūsu diskusijas
gaitā norādīja uz reģionālajām atšķirī
bām. Nu, nevajag brīnīties par reģio
nālajām atšķirībām, jo mēs Eiropas
Savienības kontekstā izvēlējāmies
pateikt, ka Latvija ir vienots reģions.
Mums bija dota izvēle. Mēs varējām
pateikt, ka Latvijā ne visi reģioni ir
vienlīdz attīstīti. Bet nē, nepateicām.
Tāpēc tagad mēs kā vienots reģions
tiekam mērīti pēc “vidējās tempera
tūras” – Rīgas attīstība un sasniegumi
tiek summēti ar citu reģionu ne tik
spožajiem panākumiem. Citas valstis
spēja pamatot savas iekšējās atšķirības,
Latvija to neizdarīja. Un tagad mēs va
ram turpināt klusēt par savām milzīga
jām iekšējām atšķirībām. Tā tagad ir
mūsu iekšējā nacionālā problēma. Un
reģionālās atšķirības Latvijā nevis ma
zinās, bet turpina pieaugt l

Latvijā
nabadzības
atslēgas
vārds ir
“bērni”
Pēteris LEIŠKALNS,
LDDK sociālo lietu
un sociālās drošības
eksperts

Mans
skatī
jums atšķirsies no
vairākuma paus
tajiem viedokļiem.
Bet vispirms sākšu ar jautājumiem.
Kāpēc darbspējīgs cilvēks, kurš nav in
valīds, kuram ir abas rokas, abas kājas
un galva uz pleciem, saņem tik maz?
Kas to diktē? Vai tie ir kādi ārēji apstāk
ļi? Vai varbūt tā indivīda paša privāta
izvēle?
Ja uzliksim progresīvo nodokļu sis
tēmu, kas notiks ar ēnu ekonomiku jeb
aplokšņu algu sektoru? Grozies, kā gri
bi, bet, tieši veidojot regresīvu sistēmu,
mēs, iespējams, varam ātrāk iznākt ārā
no ēnu ekonomikas.
Vai mēs vēlamies veicināt zemas
vai augstas algas? Viena no evolūcijas
teorijas tēzēm vēstī, ka veiksmīgāk iz
dzīvo un vairāk kļūst to, kuri ir labāk
piemēroti esošajiem apstākļiem. No šī
apgalvojuma loģiski izriet, ka tādā ga
dījumā, ja mēs kaut ko veicinām zemo
ienākumu sektorā, tad tas varētu kļūt
vēl lielāks. Savukārt, ja mēs veicināsim
norises augsto ienākumu sektorā, lie
lāks kļūs tas. Bet mūsu ekonomikai jau
tagad ļoti trūkst augstas kvalifikācijas
līmeņa speciālistu.
Tas lielais jautājums – vai, veicinot
zemas algas, mēs varam sasniegt aug
stas pievienotās vērtības ekonomiku?
Manuprāt, nē! Ar attīstību labāk veik
sies tai sabiedrībai, kas būs vecinājusi
lielākas algas, pavelkot uz augšu arī ze
māko segmentu. Un, jo lielāka alga, jo
lielāks nodokļu maksājums gan pensiju
fondā, gan pašvaldības budžetā.
Latvijā nabadzības atslēgas vārds
ir “bērni”. Bērni ir situācijas ķīlnieki.
Viņi nevar ietekmēt savu situāciju, lai
izkļūtu no nabadzības. Bet nabadzība
ģimenēs ar bērniem veido nopietnu
sociālās atstumtības risku, kas nākotnē
šiem bērniem var radīt ļoti nelabvēlīgu
atsitienu.
Es uzskatu, ka mēģinājumi kaut ko
izmainīt uz labu, manipulējot ar darba
algas neapliekamo minimumu, ir šā
viens garām mērķim. Tas neļaus sama
zināt sociālo nevienlīdzību.
IIN likmes samazināšana labvēlīgi
ietekmē augstākas pievienotās vērtības
sektorus, samazina motivāciju atrasties
ēnu ekonomikas zonā, bet nespēj īsā
termiņā mainīt situāciju augsta naba
dzības riska zonā.
Savukārt, palielinot neapliekamo
minimumu, lielākie ieguvēji būs mazo
algu saņēmēji, kuru apgādībā nav bēr
nu. Taču šis solis neuzlabos situāciju
tiem, kas atrodas augsta nabadzības
riska zonā. Neapliekamā minimuma
palielināšana nemainīs cilvēka motivā
ciju pamest ēnu ekonomikas zonu.
Efektīvākais instruments, kas būtu
vispiemērotākais, lai mazinātu naba
dzības risku nodarbināto sektorā, būtu
atvieglojumu par apgādībā esošām per
sonām palielināšana. Tas arī palielinātu
motivāciju iznākt no ēnu ekonomikas
zonas, jo, lai pilnībā izmantotu šos at
vieglojumus, piemēram, par trim bēr
niem, arī algai vajadzētu būt visai pie
klājīgai l
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Atvaļinājums nepie

Jau vairāk nekā desmit gadus – kopš 2001. gada –
Norvēģija saglabā līderpozīcijas ANO Attīstības
programmas veidotā Attīstības indeksa sarakstā. Latvija
minētajā sarakstā šobrīd atrodas 44. vietā. Ja raugāmies
uz laika posmu no 2007. gada, mēs svārstīdamies esam
pakrituši par četrām pozīcijām zemāk. Latviju šajā reitingā
apsteidz arī Baltijas kaimiņi – Igaunija šobrīd ierindota
33. vietā, bet Lietuva – 41.

D

audzi Norvēģiju vērtē kā
mierīgāko valsti pasaulē
ar vislabāk funkcionējo
šo valdību. Par to, ka arī
Latvijas iedzīvotāji grib būt tikpat ap
mierināti ar dzīvi kā norvēģi, acīmre
dzami liecina mūsu centieni Baltijas
jūrā atrast naftu, kas savulaik padarīja
bagātu Norvēģiju.
Lai iepazīstinātu ar Norvēģijas
pieredzi sociālo jautājumu risināša
nā un arodbiedrību darbā, uz Latvijas
Brīvo arodbiedrību rīkoto konferenci
“Sociālo partneru un valdības dialogs:
mīti un realitāte”, kas notika 23. maijā,
ieradās ekonomists, Norvēģijas arod
biedrību konfederācijas “LO-Norway”
ekonomikas un sociālo lietu īpašais
padomnieks Jans Eriks STOSTADS*
(Jan-Erik Støstad).
Runājot par Norvēģijas mode
ļa iespējamo piemērošanu Lat
vi
jai,
J. E. Stostads uzsvēra, ka šīs Skan
dināvijas valsts labklājību lielā mērā
garantē augstie nodokļi:
– Turklāt gribu uzsvērt, ka nodok
ļus Norvēģijā maksā visi – tā izpaužas
mūsu sabiedrības solidaritāte. Tāpēc
Norvēģijā iedzīvotājiem, piemēram,
izglītība ir par brīvu un publiskajā
sektorā par brīvu vai par
salīdzinoši zemu līdzmak
sājumu ir pieejama medi
cīniskā aprūpe. Norvēģijā
ir zems inflācijas līmenis,
bet bezdarba līmenis – tikai
3,2 %, kas ļauj viegli atrast
darbu arī viesstrādniekiem,
tostarp no Latvijas. J. E.
Stostads uzskata, ka liels no
pelns valsts labklājības no
drošināšanā ir arī valdības
veiksmīgajam sadarbības
modelim ar sociālajiem partneriem –
darba devējiem un arodbiedrībām.
Viena no Norvēģijas iezīmēm ir
plašs, stabils un spēcīgs sabiedrības
vidusslānis, kas pakāpeniski veidojies
pēdējo 40 gadu laikā.
– Norvēģijas sabiedrību varētu rak
sturot kā egalitāru – pietiekami izlīdzi
nātu, kurā praktiski visiem cilvēkiem ir
vienādas tiesības un vienādas iespējas.
Norvēģijas sabiedrība nav polarizēta,
jo ienākumi tiek aplikti ar progresī
viem nodokļiem, veidojot “kompre
sētu” ienākumu struktūru sabiedrībā.
Mūsu sabiedrībā nav daudz ļoti bagā
tu cilvēku, bet arī nabadzīgu cilvēku
nav daudz. Viens no iemesliem, kāpēc
mēs esam turīgi, ir pagājušā gadsimta
70. gados atklātā nafta.
Norvēģijā ir ļoti jaudīga sociālās
aizsardzības sistēma, ko nodrošina
iedzīvotāju nomaksātie nodokļi. Ja
cilvēks saslimst vai paliek bez darba,
valsts viņam sniedz labas sociālās ga
rantijas. Tiesa, ne vienmēr bezdarb
nieka pabalsts būs algas apmērā, bet

veidos orientējoši 2/3 vai 3/4 no ie
priekš saņemtās algas. Šādas garantijas
stimulē strādāt un maksāt nodokļus,
neraugoties pat uz to, ka nodokļu lik
mes ir augstas. Cilvēki, kas Norvēģijā
maksā nodokļus, zina, ka šīs iemaksas
ir arī viņu vecumdienu labklājības ga
rants. Un zina, ka, ja savas dzīves laikā
nebūs neko darījuši, vecumdienās ma
ciņš būs tukšs. Šāds modelis ir efektīvs
un produktīvs, jo tas balstīts uz spēcīgu
kolektīvisma izjūtu. Tas stimulē pelnīt
vairāk, tādējādi aizvien pieaug arī ze
mākās algas.
Norvēģijā tiek veicināta koplīgumu
slēgšana uzņēmumos. Valsts šajā ziņā
ir spēcīgs mediators. Norvēģiju krīze
piemeklēja pagājušā gadsimta 90. gadu
vidū. Tā visvairāk skāra banku sektoru
un nekustamā īpašuma tirgu, strauji
pieauga bezdarbs.
Lai ātrāk izkļūtu no krīzes, bija
svarīgi pieņemt pareizākos lēmu
mus. Tieši šīs krīzes laikā Norvēģijā
tika izveidota trīspusējās sadarbības
komiteja, kas panāca vienošanos par
saprātīgu pasākumu kompleksu. Tika
panākta vienošanās par vidēja līmeņa
atalgojumu, tā samazinājumu kom
pensējot ar dažādiem izglītības un cita
atbalsta pasākumiem. Tas stimulēja iz
augsmi un samazināja bezdarbu. Visa
gudrība slēpjas faktā,
ka jebkurai valstij ir
nepieciešami strādā
jošie, kas veiktu so
ciālās iemaksas – tad
labklājības
sistēma
darbojas. Tāpat sva
rīgi, lai uz sociālās
sistēmas sniegtajiem
labumiem pretendētu
un tos saņemtu tikai
tie, kam šis sociālais
atbalsts patiešām va
jadzīgs, nevis simulanti.
Norvēģijas viena no īpašajām iezī
mēm ir tā, ka valstī darbojas spēcīgas
arodbiedrības – apmēram 55 % no
visiem strādājošajiem ir arodbiedrības
biedri, savukārt uzņēmumos un iestā
dēs noslēgto koplīgumu garantijas skar
līdz pat 70 % strādājošo.
Protams, arodbiedrības biedri
maksā biedru naudas savai organizāci
jai. Taču dalība arodorganizācijā strā
dājošajiem ir izdevīga, jo valsts viņiem
par to piemēro nodokļu atlaides – gadā
šī atlaide var veidot summu, kas orien
tējoši pielīdzināma apmēram 500 eiro
(350 lati). Arī uzņēmējiem finansiāli
ir izdevīgi, ja pie viņiem strādā arod
biedrības biedri – komersantiem par
arodbiedrības biedru nodarbināšanu
tiek piešķirtas nodokļu atlaides. Tāpat
nodokļu atlaides pienākas komersan
tiem par iesaistīšanos darba devēju
organizācijās.
Runājot par sadarbību ar sociāla
jiem partneriem – ja jums ir kādi mēr
ķi, tos ir grūti sasniegt, ja jūs neatbal

Nodokļus
Norvēģijā
maksā visi – tā
izpaužas mūsu
sabiedrības
solidaritāte

Foto – Arnis Rugājs

Bagātā Norvēģija
arodbiedrības biedriem
piešķir nodokļu atlaides
Ilma RUGĀJA

nājumu pieprasīt pirms grūtniecības
un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc
tā. Likumā noteikts, ka darba devējam
šāda prasība ir jārespektē.

Ilma RUGĀJA

sta partneri, jo jūs visi kopā esat vienā
laivā. Ja partneri spēj vienoties, tad ar
to laivu visi kopā var nokļūt pie mērķa.
Ja vienprātības nav un katrs šūpo laivu
uz savu pusi, tā var arī apgāzties. Lai
uzturētu veiksmīgu trīspusējo sadarbī
bu starp arodbiedrībām kā darbinieku
pārstāvjiem, darba devējiem un valdī
bu, ir jāpieliek pastāvīgas pūles. Tas nav
vienkārši, bet tas ir nepieciešams.
Kad Norvēģijas darba tirgus tika
atvērts ārvalstu viesstrādniekiem, to
starp arī no Baltijas valstīm un Polijas,
mēs saskārāmies ar jaunu problēmu –
ar uzņēmēju vēlmi viesstrādniekiem
maksāt nepamatoti zemu atalgojumu.
Šāds sociālais dempings arodbiedrī
bām nebija pieņemams, un tās iniciēja
trīspusēju diskusiju, iesaistot darba
devējus un valdību, lai aizstāvētu cie
nīgu atalgojumu un nepieļautu dem
pingu.
Protams, runāt un pamācīt ir vieg
li, bet izdarīt ir daudz grūtāk – tā ir
sena patiesība. Mēs zinām, ka sadar
bojoties var sasniegt izcilus rezultātus,
bet tad, kad nonākam līdz praksei,
tas vairs nav tik vienkārši. Tāpēc jā
orientējas uz ilgtermiņa sadarbību,
kuras veidošanā jāiegulda ne ma
zums pūļu un pacietības. Vienmēr ir
jāsaglabā atvērtība diskusijai ar part
neriem. Nekāda trīspusēja sadarbība
nesanāks, ja viena puse nebūs gatava
uzklausīt un izprast divu pārējo part
neru vēlmes, argumentus un iebildes.
Mēs Norvēģijā pa 50 gadiem esam
to iemācījušies. Latvijai šajā jomā ir
krietni mazāka pieredze, bet ir iespē
jas kaut ko iemācīties arī no mums.
Ja jūsu rīcībā ir argumenti, tie ir
jāskaidro, lai partneri saprastu, ko jūs
vēlaties panākt. Tā ir cieņas izrādīšana
partneriem. Norvēģijas valdība un dar
ba devēji ir ieinteresēti, lai līdzās būtu
stipras, ietekmīgas un atbildīgas arod
biedrības, kurām valdība var deleģēt
arī pietiekami sarežģītu ekonomisko
jautājumu skaidrošanu arodbiedrību
biedriem. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu
arī politisko stabilitāti valstī. Es domā
ju, ka tādās arodbiedrībās ir ieinteresēti
arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī
bas sociālie partneri.
Jautāts, vai Norvēģijā arī nākas cī
nīties ar ēnu ekonomiku, J. E. Stostads
sāk skaidrot, ka reizēm cilvēki mēģina
no valsts izkrāpt slimības pabalstus.
Kad skaidroju, ka Latvijā ēnu ekono
mika izpaužas kā “aplokšņu algas”,
J. E. Stostads atbild noliedzoši:
– Nē! Cik es zinu, Norvēģijā tādas
problēmas nav. Ja visi maksā nodokļus,
tad to dara katrs l
* Jans Eriks STOSTADS agrāk strādājis
Norvēģijas Karaliskās Darba un sociālo
lietu ministrijas valsts sekretāra amatā
(2005–2013), kā arī Norvēģijas arodbiedrību konfederācijā un bijis ilggadējs
Norvēģijas Finanšu ministrijas ierēdnis.

A

tbildes uz jautājumiem
par atvaļinājumiem sniedz
LBAS konsultants darba
tiesisko attiecību jautāju
mos jurists Kaspars RĀCENĀJS.

Kad var prasīt pirmo
atvaļinājumu?

Foto – Arnis Rugājs
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Gads apkārt –
dodamies atvaļinājumā!

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pie
šķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā
ar darbinieka un darba devēja vienoša
nos vai atvaļinājuma grafiku, ko darba
devējs sastāda pēc konsultēšanās ar
darbinieku pārstāvjiem. Ja uzņēmumā
ir arodbiedrība, tad atvaļinājumu gra
fiku darba devējs veido, konsultējoties
ar arodbiedrības pārstāvjiem.
Atvaļinājumu grafiku parasti veido
lielos uzņēmumos. Šim grafikam ir jā
būt pieejamam ikvienam darbiniekam.
Piešķirot ikgadējo apmaksāto atva
ļinājumu, darba devējam ir pienākums
pēc iespējas ņemt vērā darbinieka vēl
mes.

Gribas atvaļinājumu
vasarā

Ja uz atvaļinājumu vasarā pretendē vai
rāki darbinieki, bet darba devējs kon
krētajā laikā nevar piešķirt atvaļināju
mu visiem, kas to vēlas, tad priekšroka
tiek dota darbiniekiem:
• kuri ir jaunāki par 18 gadiem;
•
kuriem ir bērns līdz triju gadu
vecumam vai bērns invalīds līdz
18 gadu vecumam.
Šiem darbiniekiem ikgadējais ap
maksātais atvaļinājums piešķirams
vasarā vai pēc viņu vēlēšanās jebkurā
citā laikā.
Topošajām un jaunajām māmiņām
ir tiesības ikgadējo apmaksāto atvaļi

No tā brīža, kad pie darba devēja no
strādāts vismaz pusgads, darbinieks
var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļi
nājuma piešķiršanu par pirmo darba
gadu – viņam ir tiesības uz atvaļināju
ma izmantošanu pilnā apmērā.
Laikā, kas dod tiesības uz ikgadē
jo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita
ne tikai to laiku, kurā darbinieks ir
bijis faktiski nodarbināts pie attiecī
gā darba devēja, bet arī to laiku, kad
darbs nav veikts pārejošas darbnespē
jas (slimības) laikā. Tāpat vērā tiek
ņemts arī īslaicīgas prombūtnes laiks,
piemēram, kad darbiniekam bijis ne
pieciešams veikt veselības pārbaudi,
ko viņš nav varējis izdarīt ārpus darba
laika. Laikā, kas dod tiesības uz ikga
dējo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita
arī darba piespiedu kavējuma laiku, ja
darbinieks prettiesiski atlaists no dar
ba un pēc tam atjaunots iepriekšējā
darbā.
Jaunajām māmiņām laikā, kas dod
tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļi
nājumu, tiek ieskaitīts arī grūtniecības
un dzemdību atvaļinājuma laiks.
Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu, neieskaita
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku un
tā sauktā bezalgas atvaļinājuma laiku,
kas ir ilgāks par četrām nedēļām viena
gada laikā.

Cik garš ir atvaļinājums?
Ikgadējais atvaļinājums nedrīkst būt
īsāks par četrām kalendāra nedēļām
jeb 28 dienām, neieskaitot svētku die
nas.
Darbiniekiem, kuri ir jaunāki par
18 gadiem, ir tiesības uz vienu mēnesi
ilgu atvaļinājumu.

Kam pienākas
papildatvaļinājums?

Darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk
bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns
invalīds līdz 18 gadu vecumam, pienā
kas ikgadējs apmaksāts papildatvaļinā
jums trīs darba dienu garumā.
Darbiniekiem, kuru darbs saistīts
ar īpašu risku, jāpiešķir ikgadējais ap
maksātais papildatvaļinājums ne ma
zāk kā trīs darba dienu garumā.
Darba koplīgumā vai darba līgumā
var noteikt vēl citus gadījumus, kad

Mammu, es šovasar gri
• Bērnus ir aizliegts nodarbināt pastāvīgā
darbā.
• Ja bērns ir sasniedzis 13 gadu vecumu, no
mācībām brīvajā laikā viņu var nodarbināt
vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai
un attīstībai nekaitīgā darbā. Šis darbs nedrīkst kavēt bērna izglītošanos.
• Bērnu no 13 gadu vecuma drīkst nodarbināt tikai tad, ja viens no vecākiem vai aizbildnis tam ir devis
rakstisku atļauju.
© tiff20/Fotolia.com
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• Bērnus no 13 gadu vecuma un nepilngadīgos no 15 līdz 18 gadiem, kuri vēl nav
ieguvuši pamatizglītību, atļauts nodarbināt
4 stundas dienā.
• Pusaudzi atļauts nodarbināt 7 stundas dienā jeb 35 stundas nedēļā.
l l l

Pieņemot darbā bērnu vai pusaudzi, darba
devējam ar viņu obligāti jānoslēdz darba līgums.
Pirms noslēgt darba līgumu ar bērnu vai
pusaudzi, darba devējam viens no viņa vecākiem vai aizbildnis jāinformē par konkrētajā
darba vidē iespējamajiem riskiem un tajā
noteiktajiem darba aizsardzības pasākumiem.
l l l

Personu, kas jaunāka par 18 gadiem,
darba devējs var pieņemt darbā tikai
tad, ja šis bērns vai pusaudzis ir veicis
iepriekšēju medicīnisko apskati.

DARBINIEKU AVĪZE
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ciešams jaunu spēku uzkrāšanai

Zīmējums – Gatis Šļūka

Atvaļinājuma
nacionālās īpatnības

Atvaļinājuma naudas
aprēķina formula

Darba dienas vidējā izpeļņa pēdējo
sešu mēnešu laikā reiz darba dienu
skaits atvaļinājuma laikā.

Atvaļinājuma nauda
šodien, atvaļinājums – rīt

Darba devējam atvaļinājuma nauda ir
jāizmaksā pirms darbinieka došanās
atvaļinājumā.

Ja atvaļinājuma laikā
iekrīt svētku dienas?

Ikgadējais atvaļinājums tiek pagarināts
par atvaļinājuma laikā iekritušo svētku
dienu skaitu neatkarīgi no tā, kurā ne
dēļas dienā iekrīt svētku diena.

Vīrusi var uzbrukt arī
atvaļinājuma laikā

Ja atvaļinājuma laikā radušās veselības
problēmas, tad ārsta izsniegtā slimības
lapa būs dokuments, uz kura pamata,
vienojoties ar darba devēju, būs iespēja

pagarināt atvaļinājumu par slimošanas
dienu skaitu vai pārcelt atvaļinājumu
uz citu laiku.

No darbspēju atjaunošanas viedok
ļa visefektīvākais ir četru nepārtrauktu
nedēļu atvaļinājums.

Atvaļinājumu var dalīt,
bet…

Bezalgas atvaļinājums –
tikai darbinieka iniciatīva

Darba likumā ir paredzēta iespēja
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu iz
mantot pa daļām.
Par atvaļinājuma daļu skaitu un to
ilgumu darbiniekam katrā gadījumā
jāvienojas ar darba devēju, taču darba
devējam jāievēro, ka viena no ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļām kārtē
jā gadā nedrīkst būt īsāka par divām
nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
Pārējo atvaļinājuma laiku darbinieks
var izmantot kaut vai pa vienai dienai,
ja darba devējam pret tādu risinājumu
nav iebildumu.

Cilvēks nav robots –
atpūta ir nepieciešama
jaunu spēku uzkrāšanai
Ja atvaļinājums nebūtu nepieciešams,
tas diez vai būtu. Iespēju izmantot
atvaļinājumu paredz ne tikai likums,
bet to diktē arī veselais saprāts.
Motivācija efektīvi strādāt sevī ietver
prasmi atpūsties, lai pēc atvaļināju
ma cilvēks atgrieztos darbā ar jau
niem spēkiem.

bētu pastrādāt!
l l l

Izņēmuma gadījumos bērnus kā izpildītājus
var nodarbināt kultūras, mākslas, sporta
un reklāmas pasākumos. Taču likumā noteikts, ka to drīkst darīt tikai tādā gadījumā,
ja ir saņemta gan bērna vecāka vai aizbildņa
rakstveida piekrišana, gan arī Valsts darba
inspekcijas atļauja. Šādos gadījumos spēkā
paliek arī papildu prasība, lai šis darbs būtu
viegls un nekaitīgs bērna drošībai, veselībai,
tikumībai un attīstībai.
l l l

Pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos,
kas pielīdzināmi glābšanas darbiem avāriju
gadījumos, izmēģināšanas darbiem, kā arī
ugunsbīstamiem un/vai sprādzienbīstamiem
darbiem.
l l l

Pusaudžus nedrīkst nodarbināt tādos darbos,
kas tieši saistīti ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu. Pusaudžiem zēniem

Bezalgas atvaļinājums (atvaļinājums
bez darba samaksas saglabāšanas)
var būt tikai darbinieka iniciatīva.
Tas nozīmē, ka darba devējs nedrīkst
piespiest darbinieku doties bezalgas
atvaļinājumā. Tajā pašā laikā darba de
vējam nav pienākuma piešķirt darbi
niekam bezalgas atvaļinājumu jebkurā
brīdī, kad darbinieks to vēlas.

Atvaļinājumu nevar
kompensēt naudā

Kā reaģēt darba devējam, ja darbinieks
cenšas pārliecināt, ka bez darba nevar
iztikt ne dienu un ka viņš neparko ne
vēlas iet atvaļinājumā, taču ļoti priecā
tos, ja varētu saņemt kompensāciju par
neizmantoto atvaļinājumu naudā?
Šādā gadījumā labākais risinājums
būtu izlasīt Darba likuma 149. panta
piekto daļu, kurā teikts, ka ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana
naudā nav pieļaujama, izņemot gadīju
mus, kad darba tiesiskās attiecības tiek
izbeigtas un darbinieks ikgadējo ap
maksāto atvaļinājumu nav izmantojis.

Uzziņai

šie smagumi nedrīkst pārsniegt 10 kg, bet
meitenēm – 4 kg.
l l l

Ir noteikta virkne darbu, kuros aizliegts
nodarbināt pusaudžus (skat. “Noteikumi par
darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos
darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību”, http://likumi.lv/doc.
php?id=62644). Piemēram, darba devējs
nedrīkst nodarbināt pusaudžus darbā, kura
tempu nosaka mehānismi, kā arī tādā darbā,
par kuru tiek maksāta akorda alga.
l l l

Savukārt tie darbi, kurus var piedāvāt veikt
bērniem, uzskaitīti “Noteikumos par darbiem,
kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā
no 13 gadiem” (skat. http://likumi.lv/doc.
php?id=57347). Piemēram, bērni var ravēt
un laistīt dārzus, novākt ražu, ievākt ārstniecības augus, strādāt skvēru sakopšanā, šķirot

Vai darbinieku var atsaukt
no atvaļinājuma?
Darba likumā nav regulēts jautājums
par darbinieku atsaukšanu no atvaļinā
juma, taču darba devējam var izveido
ties kāda ārkārtas situācija, kad viņam
būtu nepieciešams darbinieku atsaukt
no atvaļinājuma.
Šo situāciju varētu skatīt pēc ana
loģijas, kā Darba likumā atrunāts
virsstundu darbs – noteiktās situācijās
darba devējam ir tiesības nodarbināt
darbinieku virsstundu darbā bez viņa
rakstveida piekrišanas, piemēram, lai
nodrošinātu sabiedrības visneatlieka
mākās vajadzības. Pamatots iemesls
virsstundu darba noteikšanai varētu
būt arī kādas nepārvaramas varas, ne
jauša notikuma vai citu ārkārtēju ap
stākļu izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi
ietekmē vai var ietekmēt parasto darba
gaitu uzņēmumā un kuras nepiecie
šams novērst ārkārtas režīmā. Tāpat
uzņēmumā var rasties nepieciešamība
noteiktā laikā pabeigt kādu iepriekš
neparedzētu darbu.
Ja darbinieks ir atvaļinājumā, pro
tams, darba devējs nevar kategoriski
pieprasīt, lai darbinieks atgrieztos no
atvaļinājuma un ķertos pie darba.
Taču situācijas var būt dažādas.
Piemēram, ražotnē noticis sprā
dziens un konkrētā pašlaik atvaļinā

jumā esošā darbinieka klātbūtne ir
ļoti svarīga negadījuma ekspertīzē
un ražošanas procesu atjaunošanā,
turklāt viņš ir tepat netālu, pusstun
das brauciena attālumā no uzņēmu
ma. Manā izpratnē šajā situācijā būtu
samērīgi, ka darba devējs atsauktu
darbinieku no atvaļinājuma un dar
binieks to akceptētu.
Taču iespējama situācija, ka atva
ļinājuma laikā darbinieks ir aizbrau
cis atpūtas ceļojumā uz otru pasaules
malu. Domāju, ka tādā gadījumā dar
ba devējs nedrīkstētu kategoriski pie
prasīt, lai darbinieks atgriežas, ja vien
darbinieks pats nav ar mieru to darīt.
Ja darbinieks piekrīt pārtraukt savu
atvaļinājumu un atgriezties darbā,
tādā gadījumā būtu tikai korekti, ja
darba devējs papildus segtu tos izde
vumus un zaudējumus, kas darbinie
kam radušies saistībā ar atvaļinājuma
pārtraukšanu un neplānotu atgrieša
nos darbā.
Atkārtošu, ka Darba likums šādas
situācijas neregulē, taču īpašos gadī
jumos darbinieka atsaukšana no atva
ļinājuma ir pieļaujama un tā jārisina kā
abpusēji pieņemams kompromiss, dar
ba devējam un darbiniekam savstarpēji
vienojoties.
Secinājums – lai darbinieku atsauk
tu no atvaļinājuma, ir nepieciešama
divu apstākļu summa: darba devējam
tas ir objektīvi vajadzīgs + darbiniekam
ir iespēja atgriezties no atvaļinājuma.
Darba devējs nedrīkst atsaukt dar
binieku no atvaļinājuma ar nolūku uz
teikt darba līgumu l

Kā “tulkot” vārdus Darba likumā?

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības jautājumos

Bērns – persona, kura ir jaunāka par
15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību.

Reģionālo konsultantu pieņemšanas laiki
Pirmdienās 10.00–14.00, otrdienās 14.00–18.00, ceturtdienās 10.00–14.00

Pusaudzis – bērns, kurš ieguvis pamatizglītību (pabeidzis 9. klasi) un sasniedzis
15 gadu vecumu.
un gludināt tīru
veļu, uz ielām
pārdot pārtikas
un nepārtikas
preces l

JELGAVA, Elektrības iela 10. Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45, e-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv
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darbiniekam var piešķirt ikgadējo ap
maksāto papildatvaļinājumu, piemē
ram, par nakts darbu, par maiņu dar
bu, par ilggadēju darbu u. c.

“Darbinieku Avīzes” uzrunāto tautas ekspertu neatkarīgie novērojumi liecina, ka
atvaļinājums ir parādība, kurai raksturīgs
savdabīgs uzvedības modelis.
Viena no cilvēciskajām ilūzijām – es
atvaļinājuma laikā paspēšu izdarīt visu to,
kam man nav bijis laika visu iepriekšējo
gadu.
Tie ir maldi! Tāpēc atvaļinājuma laikā
neuzkraujiet sev pārlieku lielu atbildības
nastu, lai dienu pirms atgriešanās darbā
nemocītu sevi ar pārmetumiem, ka atvaļinājums beidzies pārāk ātri un nekādi kalni
nav apgāzti.
Pirmajām atvaļinājuma dienām
ierasti raksturīga lēna un rimta gaita.
Neiemidziniet modrību! Tas ir tikai “atvaļinājuma iesildīšanās sindroms”. Ar katru
nākamo dienu laiks sāks skriet ātrāk un
ātrāk. Dienu pirms atvaļinājuma beigām
iespējama sajūta, ka tikai tagad tā pa
īstam varētu sākt atpūsties. Šo sajūtu
vēlams atcerēties nākamā gada atvaļinājuma sākumā, lai līdzīgu pārsteigumu
nepiedzīvotu vēlreiz.

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
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Vasara – raiba kā
dzeņa vēders

– Baisi un šokējoši, kā sitiens pa
apziņu.

– Piekrītu! Bet tās ir labas zāles pret
vieglprātību, tāpat arī pret nevēlēšanos
zināt un atcerēties, kas jāņem vērā
darba vidē, lai neciestu pats un neliktu
ciest citiem. Būtībā par riskiem mēs
nereti iedomājamies vien tad, kad at
gadās kaut kas traģisks. Un darba vidē
vienmēr būs kāds riska faktors. Pretējā
gadījumā cilvēki darbā negūtu trau
mas un neietu bojā. Darba drošība ir
tās zināšanas, kas jāapgūst un jāpatur
prātā visas dzīves garumā.
– Vai jūs varētu nosaukt pašu
galveno darba drošības “bausli”?

– Ir lietas, ko nosaka Darba aizsar
dzības likums, un ir prasības, kuras ie
rakstītas darba drošības noteikumos.
Ir neskaitāmi priekšraksti, ir pienā
kumi darba devējam un darbiniekam.
Bet nepieciešams arī katra paša vese
lais saprāts – ko drīkst, ko nedrīkst un
par ko cilvēks pats var parūpēties.
Absolūts tabu – nekad un nekādu
alkoholu darbā! Jo īpaši tad, ja darbs
saistīts ar paaugstinātu bīstamību.
Neviens elektriķis, neviens būvnieks,
neviens šoferis darba laikā nedrīkst
lietot nevienu alkohola pili. Ja cilvēks
ir lietojis alkoholu – kaut nedaudz –,
viņš var rīkoties neprognozējami, ap
draudot ne tikai sevi, bet arī citus.
– Pusdienlaiks, karsta diena,
slāpst… Tikai vienu mazo kausiņu
vēsa alus…

– Alus ir alkohols. Un ar alkoholu
nevar atdzerties. Ja ir karsts un slāpst,
tad var un vajag padzerties ūdeni.

– Vasara ir laiks, kad darāmi darbi gan zem zemes, gan virs zemes.
Rokam tranšejas, rāpjamies akās
un kāpjam uz jumtiem.

– Ja darbs veicams vairākus metrus
dziļā akā, šādā objektā vienmēr jāstrā
dā vismaz diviem cilvēkiem. Kad aka
atvērta, pirms tajā nolaisties, ir jāpār

Foto – Arnis Rugājs

- Ja

kādam, studējot
darba aizsardzī
bas gudrības vai
klausoties darba
drošības instruktāžu, sejā ievelkas de
monstratīva garlaicības grimase un ir
skaidrs, ka cilvēkam viss teiktais šķiet
tikai formalitāte,
šo aplamo domu
var aizgaiņāt ar
vienu vienīgu
atgādinājumu –
paturiet prātā,
ka darba drošī
bas noteikumi
ir rakstīti ar asi
nīm, – uzsver
Rīgas Celt
niecības ko
ledžas pasnie
dzēja Māra BOGUSTOVA.

liecinās, vai tajā nav uzkrājušās gāzes
un vai tur ir elpošanai nepieciešamais
skābeklis. Lai to noteiktu, var izman
tot gāzu analizatoru. Var likt lietā arī
sentēvu metodi – iesiet auklā trau
ku ar degošu sveci un to nolaist akas
dziļumā. Ja sveces liesma nodziest,
tad skābekļa nav. Tātad cilvēks tur ne
drīkst kāpt.
Ja darbu veicēji ir pārliecinājušies,
ka apdraudējumu nav, nokāpšanai
akā jālieto drošības jostas un troses,
lai neparedzamas situācijas gadījumā
otrs cilvēks, kas atrodas ārpusē, kolēģi
varētu izvilkt laukā.
Ir virkne darbu, kurus drošības
apsvērumu dēļ cilvēks nedrīkst veikt
vienatnē, lai nepieciešamības gadī
jumā būtu iespēja sniegt pirmo pa
līdzību un nekavējoties sazinātos ar
neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu. Tas būtu jāpatur prātā, arī
veicot darbus savās mājās vai savā
saimniecībā.
Īpaša drošība jāievēro, arī strādā
jot augstumā, piemēram, uz jumta.
Pa jumtu jāpārvietojas tikai ar skatu
uz priekšu. Nekad nedrīkst kāpties
atpakaļ! Veicot darbus uz slīpa jumta,
ir jāpiesprādzējas. Kājās jābūt apaviem
ar neslīdošām zolēm. Un vēl, lai ķertos

Pa jumtu
jāpārvietojas tikai
ar skatu uz priekšu.
Nekad nedrīkst
kāpties atpakaļ!
pie darba augstumā, cilvēkam ir jābūt
labai pašsajūtai. Ja cilvēks slikti jūtas
un nav īsti drošs par sevi, tad, piemē
ram, uz jumta kāpt viņš nedrīkst.
– Bet ja tas darbs ir viņa ikdiena
un tiešais pienākums? Ko tad?

– Likumā tādas nianses nav ierak
stītas. Tādas lietas jārisina uz vietas
ar darbu vadītāju, kopīgi izlemjot, vai
darbiniekam jādodas pie ārsta vai arī
viņš var veikt kādu vieglāku darbu un
ne augstumā.

– Veikali pilni ar jaudīgiem elektriskajiem instrumentiem – ej, pērc
un ķeries pie lietas! Ja darba devējs
sūta darbiniekus uz apmācībām un
veic darba drošības instruktāžas,
tad pārdevējs nevienam nejautā,
kam tev tas ķēdes zāģis un vai tu
proti ar to droši apieties. Darbā jāvalkā specapģērbs, bet savā saimniecībā cilvēks var rukāt, kā pašam
ienāk prātā.

– Cilvēks, kas darbā ievēro drošī
bas prasības, diez vai pats savā mājā
pēkšņi kļūs tik neapdomīgs, ka rīko

– Pēdējos gados pavasarī un vasaras sākumā sarodas lieli knišļu
bari. Dažbrīd, jo īpaši siltā bezvēja
laikā, no tiem ne atkauties.

– Gan odi, gan knišļi ir asinssūcēji,
kas ir bīstami ne tikai mājdzīvniekiem
un lopiem ganībās, bet arī cilvēkiem.
Knišļu un citu kukaiņu kodumi ir ne
tikai nepatīkami, bet var arī izraisīt
nopietnas veselības problēmas. Tāpēc,
strādājot laukā, jāvalkā piemērotas
drēbes un nepieciešamības gadījumā
jālieto līdzekļi, kas atbaida knišļus
un odus. Ja cilvēks zina, ka kukaiņu,
piemēram, bites vai lapsenes, dzēlieni
viņam var izraisīt alerģisku reakciju
un draudus veselībai vai pat dzīvībai,
pa rokai vajadzētu turēt kādu pret
alerģijas preparātu. Vasarā man patīk
pārvietoties ar velosipēdu, taču man
ir alerģija pret kukaiņu kodumiem.
Tā kā katru knisli savā ceļā es nevaru
pamanīt, pavasarī un vasarā maciņā
vienmēr līdzi nēsāju zāles.
Tveicīgs laiks ir bīstams cilvēkiem
ar sirdskaitēm. Ja karstā dienā jādodas
uz darbu, tad īpaši jāuzmanās, līdzi
paņemot “pirmo palīdzību” – gan ār
sta ieteiktos medikamentus, gan pu
delīti ūdens.
– Saule cepina, un nav īsti, kur
patverties.

– Ja nav iespējams patverties ēnā,
glābiņš būs cepure. Tai noteikti jābūt
no dabīga materiāla – kokvilnas vai
lina, vai salmiem. Balta vai gaišā krā
sā. Un, ja vēl ar platām malām, tad
pavisam labi. Cepures no sintētiskiem
materiāliem un melnā krāsā būtu svīt
rojamas no karsto un saulaino dienu
aksesuāru klāsta.
Ilgstoši atrasties tveicē un saulē ir
bīstami. Ja tuvumā nav ēnainas vietas,
kur laiku pa laikam atvilkt elpu, darba
devējam vajadzētu nodrošināt vismaz
nojumi. Un, protams, dzeramo ūdeni.
Vasarā noteikti vajadzētu saglabāt
arī pietāti pret zibens risku. Tuvojoties
negaisam, vajadzētu padomāt par
drošu patvērumu un nepalikt vietās,
kas paceļas augstu virs zemes, piemē
ram, neturpināt darbu ceļamkrāna
kabīnē.
– Vasara ir arī remontu laiks…

– Ja telpa ir krāsota, visam jāļauj
kārtīgi nožūt un izvēdināties. Jo īpaši
jāuzmanās tad, ja darbiem izmantotā
krāsa nav veidota uz ūdens bāzes.
– Strādājot lauku darbus, līkņājoties sāk sāpēt mugura.

– Ērtāk un pareizāk ir strādāt rā
pus pozā. Tas ir arī veselīgāk mugur
kaulam. Tiesa, balsts uz ceļgaliem
rada tiem papildu slodzi un var iz
raisīt sāpes ceļu locītavās. Tāpēc būtu
ieteicams izmantot ceļu sargus, kas
paglābs arī no traumām. Ceļu sargi
noteikti noderēs arī, piemēram, grīdu
flīzētājiem un ietvju bruģētājiem.
– Kas vēl jāatceras kā 2x2?

– Pirms ēšanas vienmēr jānomaz
gā rokas! l

Foto – © Kurhan/Fotolia.com

Ilma RUGĀJA

sies pretēji veselajam saprā
tam. Protams, eksperimen
tēt ar elektroinstrumentiem,
neprotot ar tiem apieties, ir ļoti
bīstami. Jāmācās un vienmēr jāizla
sa instrukcija, pirms ķerties pie darba.

Īsa pamācība
drošā rakšanā
– Ja ir darbs,
tad tam jābūt
drošam. Tāpēc
mūsu strādniekiem ir sagādāts
specapģērbs, ķiveres, cimdi, būvniecības darbiem
piemēroti apavi,
aizsargvestes un
aizsargbrilles – viss, kas nepieciešams.
Elektroinstrumentiem, kurus darbina ar
220 V sprieguma strāvu, ir dubultā izolācija. Kad strādājam uz ielām vai autoceļiem,
izliekam ceļazīmes un darba zonu ierobežojam ar īpašām lentēm un konusiem, lai
neviens, kam tur nav jāatrodas, nešķērsotu būvdarbu vai remonta zonas robežu.
Būtībā jau mums savā darbā ir jādomā
ne tikai par uzņēmuma strādnieku, bet arī
apkārtējo cilvēku – gājēju un braucēju –
drošību, – stāsta SIA “Citrus Solutions”
būvdarbu vadītājs Modris GRIŠĀNS.
– Vai ir bijuši tādi gadījumi, kad
apkārtējo ziņkārība par būvnieku
veiktajiem darbiem bijusi pārlieku
liela?
– Tādas situācijas, kad cilvēki no malas rīkojas bīstami paši sev un apdraud
arī mūsu darbiniekus, ir gadījušies ne reizi
vien. Dažkārt tie ir pat kuriozi. Ilustrēšu vienu gadījumu. Agrā rīta stundā tika veikti komunikāciju pārbaudes darbi Rīgā, Dzirnavu
ielā. Aka, kurā strādnieks veica apskati,
nebija dziļa – pieliecoties strādnieka mugura bija līdz ar ietvi. Vienā brīdī viņš tik
sajuta kaut kādu smagumu uz muguras.
Pēc abpusējā izbīļa notikušais ātri tapa
skaidrs – gājējs, varbūt tobrīd vēl īsti nepamodies un zem kājām neskatīdamies, pat
nebija pamanījis ap atvērto lūku izvietotos
spilgtos konusus un uzbridis virsū. Tagad to
gadījumu varu atstāstīt ar smaidu, jo nekas
slikts nenotika. Taču viss varēja izvērsties
daudz nelāgāk.
Ir cilvēki, kuri nekādi nespēj apvaldīt
savu ziņkārību – pienāk pie vaļējas akas,
stāv un pētī, līdz strādniekam, kas lejā darbojas, vēl apjautājas: “A ko tu tur dari?”

Foto – Arnis Rugājs

Lai cik silts būtu laiks, lai cik vilinošas smiltis pludmalē, lai cik
bezrūpīgs noskaņojums, kādam taču arī vasarā ir jāstrādā!
Vasaras jaukumi var mazliet iemidzināt modrību, tāpēc jāpatur
prātā, ka katram gadalaikam ir savi stiķi un niķi, kas liek
pievērst īpašu uzmanību dažādiem riska faktoriem gan darbā,
gan visur citur, kur esam sadomājuši čakli pastrādāt.
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

– Vasarā tiek rakti grāvji, tranšejas un akas. Kas jo īpaši jāievēro
šajos darbos?
– Vispirms, tur, kur norit būvdarbi, nepiederošiem ieeja ir aizliegta.
Izrakto tranšeju sienas ir jānostiprina
ar speciāliem balstiem vai īpašām atbalsta
sistēmām, lai izvairītos no sienu nogrūšanas. Tas īpaši jāievēro vietās, kur tiek rakts
smilšu vai grants gruntī. Jāatceras, ka cilvēkam ir bīstami strādāt arī seklās tranšejās,
ja darbs ir saistīts ar liekšanos un tupēšanu
uz ceļiem, piemēram, lai savienotu kabeļus.
– Kāds tranšejas dziļums var
būt bīstams cilvēkam?
– Jau no viena metra dziļuma. Tāpēc
cilvēks darbu tranšejā var sākt tikai tad,
kad ir izveidots drošs tranšeju sienu atbalsts. Tāpat jāatceras, ka darbam nepieciešamie materiāli jānovieto tā, lai tie neuzkristu tranšejā strādājošajiem. Pirms sākt
jebkādus rakšanas darbus, jānoskaidro,
kādas apakšzemes komunikācijas atrodas
būvdarbu vietā, lai izvairītos no nejaušas
kabeļu vai cauruļvadu sabojāšanas.
– Vai līdz ar gadiem un darba
pieredzi mainās cilvēku attieksme
pret darba drošības prasībām?
– Jāsaka, ka visatbildīgāk pret darba
drošības prasībām izturas jaunie darbinieki, kas tikko sākuši strādāt. Tie, kas ilgāk
nostrādājuši, darba drošības ziņā mēdz būt
vieglprātīgāki, mazāk uzmanās. Varbūt tā
ir rutīna un sajūta, ka “ar mani taču nekas
nevar notikt”. Bet šī sajūta ir maldinoša.
Tāpēc arī vismaz reizi pusgadā tiek rīkotas
instruktāžas, lai atsvaidzinātu un papildinātu zināšanas darba drošībā.
– Vai jums pašam ir gadījies nožēlot, ka neesat pietiekami ievērojis darba drošības prasības?
– Tas bija sen, tikko biju sācis strādāt. Noslīdēju lejā no koka balsta. Bija
mugurā krekls ar garām piedurknēm, taču
karstumā biju tās atrotījis. Sadzinu rokās
skabargas. Mācība visam mūžam. Kopš
tā laika, ja darbs stabos, velku mugurā ne
tikai kreklu, bet arī speciālu jaku no īpaši
izturīga auduma l

