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Š oreiz intervija ir norunāta diezgan ne
ierastā vietā – dzelzceļa līnijas Rīga–
Krustpils 58. kilometrā, kas atrodas 
nedaudz aiz Lielvārdes, pie Kaibalas 

pārbrauktuves. Sarokojoties Jānis GUMBINS – 
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Ceļu 
distances Šķirotavas nodaļas vecākais ceļu meis
tars – lietišķi nosaka:

– Šodien mums darbam ideāls laiks!
– Ko jums nozīmē “darbam ideāls laiks”?
– Ne auksts, ne karsts, ne lietus, ne sniegs…
– Kas jums šodien te darāms?
– Veicam pārbrauktuves nepāra ceļa kapitālo 

remontu. Visu nolietoto ņemam nost – sliedes, 
koka gulšņus, griežam laukā vecās un netīrās 
šķembas. Pēc tam mums jāizveido sliedēm jauna 
“gultiņa”. Sabērsim jaunas šķembas, uzliksim jau
nus dzelzsbetona gulšņus un tad virsū – jaunas 
sliedes un jaunas dzelzsbetona pārbrauktuvju 
plātnes.

– Cik bieži notiek šādi pārbrauktuvju re-
monti?

– Tas atkarīgs gan no tā, cik mašīnu diendie
nā šķērso pārbrauktuvi, gan no vilcienu kustības 
intensitātes. Runājot par šo pārbrauktuvi, šis ir 
noslogots dzelzceļa posms, bet pa pārbrauktuvei 
pienākošo lauku ceļu starp Kaibalu un Annām 
brauc maz mašīnu. Pārbrauktuvju kapitālais 
remonts tiek veikts vidēji reizi desmit gados. Ir 
pārbrauktuves, kas tiek remontētas biežāk, bet 
citas iztur arī piecpadsmit gadus.

– Pirms brīža otrpus dzelzceļam piebrauca 
kāda mašīna. Sieviete pie stūres saminstinā-

jās, nopētīja jūsu “izrakumus” un tad grieza 
mašīnu apkārt. 

– Cilvēks laikam pa šo ceļu brauc ļoti reti vai 
iemaldījies pirmo reizi, nebūdams šejienietis. 
Zīmes zemes ceļa galos abpus dzelzceļam ir sa
liktas. Jau pirms mēneša par šodienas remontu 
tika izziņots, pašvaldība zināja, par to bija no
drukāts avīzē. 

– Cik ilgs laiks jums šodien ir atvēlēts, lai 
paveiktu remontdarbus?

– No astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā ir 
slēgta automašīnu kustība, bet vilcienu kustība 
pa nepāra ceļu – no deviņiem rītā līdz sešiem 
vakarā. Kravas vilcieniem, kuru citās dienās te 
ka biezs, remonta laikā šajā posmā nav ļauts kur
sēt, bet pasažieru vilcieni starp Rīgu un Krustpili 
izmanto pāra sliežu ceļu. Šajā posmā strādājam 
ne tikai mēs, bet arī slīpēšanas vilciens “SPENO”, 
ceļu izlāgošanas mašīnas un vēl vairākas citas bri
gādes, jo jāpaveic daudz un nav joka lieta tā izbrī
vēt ceļu. “Manā” dzelzceļa posmā no Šķirotavas 
līdz Pļaviņām, kas ir viens no sarežģītākajiem un 
noslogotākajiem Latvijā un ir gandrīz simts kilo
metru garš, kopumā strādā pieci iecirkņa meista
ri. Katram no viņiem brigādē ap desmit vīriem. 
Uz lieliem darbiem, kāds ir arī šis pārbrauktuves 
remonts, brigādes tiek apvienotas – te kopā tagad 
strādā trīs komandas. Turklāt papildu slodzi sa
gādā otrā ceļa izbūve, kuru veic būvfirmas.

– Vai jūs sinoptiķu prognozēm sekojat?
– Laika ziņas neskatos un neklausos. Kāda 

jēga!? Kad saņemam atļauju remontdarbiem, tad 
jāstrādā jebkuros laikapstākļos, galvenais pareizi 
saģērbties. Par konkrētu remontdarbu datumu 
un vietu, kur tie veicami, tiek paziņots apmēram 
mēnesi iepriekš. Saistībā ar remontdarbiem tiek 

mainīts arī vilcienu saraksts. Vai būs sals vai lie
tus, noteiktajā dienā mums tik un tā būs jābūt no
teiktajā vietā. Bez jebkādām atkāpēm no grafika. 
Bez plānotajiem darbiem ir arī lielāki un mazāki 
“negadījumi”, uz kuriem jāreaģē nekavējoties.

– Vai ir kādi ekstremāli apstākļi, kuros 
jums tomēr nav iespēju strādāt?

– Man ar tādiem nav nācies saskarties. 
Strādājam arī –20 grādos. Zemes darbi tiek veik
ti no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Ziemā, 
kad zeme sasalusi, dziļumā nerokamies. Ja nepie
ciešams, sala laikā varam sliedes nomainīt. Var 
teikt, ka mēs visu sezonu gatavojamies ziemai. 
Ziemā lielus remontdarbus veikt nevaram. Bet 
tad īpaši jārūpējas par sliežu uzturēšanu kārtībā. 
Un, protams, sniegs – ar to mums arī jātiek galā. 
Jo īpaši jāpieskata pārmijas, lai vilcieni varētu 
droši braukt. 

– Vai vasara dzelzceļniekiem ir pieprasītā-
kais atvaļinājumu laiks?

– Paņemt atvaļinājumu vasarā ir pat salīdzi
noši vieglāk, jo ziemā, kad putina sniegs, ir vaja
dzīgi visi spēki.
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Būt reālistiem 
ir grūtāk nekā 
populistiem
Ilma RUGĀJA

V alsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelz
ceļš” ir uzņēmums, kas Latvijas budže
tā iemaksā vislielākās iedzīvotāju ie
nākuma nodokļa summas, kā arī veic 

vislielākās valsts sociālās apdrošināšanas obligā
tās iemaksas. Uzņēmumā kopumā strādā vairāk 
nekā 11,6 tūkstoši cilvēku, no kuriem apmēram 
90 % ir arodbiedrības biedri, veidojot absolūto 
vairākumu no Latvijas Dzelzceļnieku un satik
smes nozares arodbiedrības biedru kopskaita – 
vairāk nekā 12,5 tūkstošiem cilvēku. 

– Es bieži uzsveru, ka darbinieki ir jebkura 
biznesa lielākā vērtība un dārgākā sastāvdaļa. Tā 
ir visā pasaulē. Uzņēmēji rēķinās, ka personāla 
izdevumi ir ļoti ievērojama biznesa izdevumu 
pozīcija. Normāli var funkcionēt uzņēmums, 
kuram pietiek līdzekļu attīstībai un kurā strādā 
apmierināti cilvēki. Ja neveidojas šis līdzsvars, 
uzņēmuma ilgtermiņa attīstība nav iespējama. 
Tāpēc arī viens no mūsu arodbiedrības galvena
jiem uzdevumiem ir palīdzēt atrast un noturēt 
šo līdzsvaru. Un, manuprāt, galvenais biznesa 
līdzsvara atbalsta instruments ir koplīgums. 
Ne velti tas iestrādāts arī Latvijas likumdoša
nā, – stāsta Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrības priekšsēdētājs Savelijs 
SEMJONOVS.

– Koplīgumu zināmā mērā var uzskatīt par 
dzīvu organismu. Tas tiek izstrādāts, izdisku
tēts, abpusēji – darba devēju un arodbiedrī
bas  – pieņemts, parakstīts un pildīts. Tajā pašā 
laikā diskusijas netiek pārtrauktas un procesi 
var turpināties, lai pēc noteikta termiņa koplī
guma nosacījumus pilnveidotu un uzlabotu. Tā 
arī mēs rīkojamies. Ja dzīve mainās, tad atbilstoši 
šīm pārmaiņām ir pilnveidojami arī koplīgumi. 
Ja uzņēmumā ir noslēgts koplīgums, tas ir drošs 
signāls, ka pastāv dialogs starp darba devēju un 
darbiniekiem. Kur šis dialogs draudzīgāks, kur 
rezervētāks, par to no malas grūti spriest, bet 
koplīguma esamība skaidri norāda uz to, ka pu
ses sarunājas. To var uzskatīt par diplomātiskā 
procesa veselīgu izpausmi darba vidē. 

Tā ir komunikācija, kas arī arodbiedrībai ļauj 
labāk izprast ne tikai darbinieku vajadzības, bet 
arī darba devēja iespējas. Gudra un tālredzīga 
arodbiedrība savu reizi var pat mērķtiecīgi at
balstīt darba devēju, mazinot savas prasības un 
skaidrojot tādu piekāpību arī pārējiem darbinie
kiem – tādi soļi ir lietderīgi, ja tie perspektīvā 
sola abpusēji lielākus ieguvumus. 

Būt reālistiem vienmēr ir grūtāk nekā po
pulistiem. Mēs ne tikai neesam mudinājuši sa
vus biedrus iziet ielās, bet pat atturējuši viņus 
no pārsteidzīgas rīcības. Un tie ir provokatori, 
kas no malas cenšas sakūdīt arodbiedrības uz 
demonstrācijām un streikiem, spriedelējot, ka 
arodbiedrībām trūkstot asuma un tās esot bez
zobainas. 

VAS “Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances vecākais ceļu meistars Jānis GUMBINS (pirmajā rindā trešais no labās) kopā ar Lielvārdes, Skrīveru un 
Ogres iecirkņa brigāžu vīriem pie ceļu izlāgošanas mašīnas “Duomatic” un šķembu un balasta profilēšanas mašīnas “USP”.

Arodbiedrība aizstāv 
godprātīgus 
darbiniekus

Jo labāk 
darbiniekam, 
jo labāk 
darba 
devējam

Tie labumi, par kuriem 
arodbiedrība izdiskutējusi 
un kurus iekļāvusi ar uzņē-
muma vadību noslēgtajā 
koplīgumā, ir pieejami 
visiem darbiniekiem
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– Cik gadu jūs strādājat uz dzelz-
ceļa?

– Nu jau 23 gadus. Vienkārši dzī
ve tā iegrozījās. Es mācījos Kandavas 
sovhoztehnikumā par ēdienu gatavo
šanas tehnologu. Apprecējos, gribējās 
dzīvot atsevišķi no vecākiem. Agrāk 
dzelzceļniekiem deva dienesta dzī
vokļus. Atnācu strādāt uz dzelzceļa 
par montieri. Lai arī mums dzīvokli 
iedeva Skultē – ir tāda maza stacija aiz 
Saulkrastiem –, vecā dzelzceļa mājā, 
tas tomēr bija pašiem savs jumts virs 
galvas.

– Ja uz dzelzceļa strādājat vēl 
tagad, tad laikam jau toreiz pieņem-
tais lēmums bija pareizs. Kas jums 
patīk šajā darbā?

– Tas nekad nav vienmuļš, tas mo
bilizē, tas liek iekļauties noteiktā laika 
nogrieznī un liek nepārtraukti domāt. 
Visu laiku veselīgs stress. Pastāvīga 
saskarsme ar cilvēkiem. Un man tā 
sajūta patīk.

– Darbdiena 12 stundu garumā. 
Kā ar pusdienām?

– Vakar Lielvārdes kafejnīcā 
“Panna” pasūtīju, cik porciju mums 
šodien nepieciešamas. Drīz šoferis 
aizbrauks pakaļ un atvedīs. Tepat uz 
vietas paēdīsim. Pusdienas apmaksā 
darba devējs – šī vienošanās ir iekļauta 
koplīgumā, ko arodbiedrība noslēgusi 
ar “Latvijas dzelzceļa” vadību. Ja darbi 
“logu” laikā ir ilgāki par četrām stun
dām, tad darba devējs nodrošina pus
dienas un sedz izdevumus par tām.

– Kāds darbs uz dzelzceļa ir vis-
grūtākais un visnepatīkamākais?

– Nepatīkamu darbu te nav. Jo grū
tāks un sarežģītāks darbs, jo interesan
tāk strādāt. Večiem jau arī patīk darbs, 
kurā nepieciešama gan amata prasme, 
gan fiziska piepūle. Nav jau vairs arī 
bieži mūsu darbā to ļoti lielo smagu
mu, jo gulšņus tagad izcilā traktors. 
Ko vien iespējams, to mehanizējam.

– Jūs esat ne tikai vecākais ceļu 
meistars, bet arī vadāt “Latvijas 
dzelzceļa” Rīgas reģiona Ceļu dis-
tances arodorganizāciju. Par cik 
cilvēkiem jums kopumā uzticēts rū-
pēties?

– Mūsu arodorganizācijā ir iestā
jusies lielākā daļa Ceļu distancē strā
dājošo – apmēram 650 darbinieki. Bet 
tie labumi, par kuriem arodbiedrība 
izdiskutējusi un kurus iekļāvusi ar uz
ņēmuma vadību noslēgtajā koplīgu
mā, ir pieejami visiem darbiniekiem.

– Kādus labumus darbiniekiem 
nodrošina koplīgums?

– Galvenais ieguvums ir darbi
nieku sociālā aizsardzība. Koplīgumā 
paredzētas dažādas piemaksas un 
prēmijas, kuru izmaksa tiek saska
ņota ar arodbiedrību. Mums ir izvei
dota ļoti laba un elastīga darbinieku 
apdrošināšanas sistēma. Uzņē mums 
apmaksā strādājošo veselības apdroši
nāšanu darbā, bet arodbiedrība palīdz 
ar apdrošināšanu pret ne laimes gadī
jumiem sadzīvē. Veicot sim bolisku 
piemaksu – vienu latu mēnesī –, 
arodbiedrības biedri papildus var ap
drošināt savu profesionālo un privāto 
civiltiesisko atbildību. Tāpat var ap
drošināt arī savu nekustamo īpašumu. 
Un lielākā daļa no mūsu arodbiedrī
bas biedriem ir izvēlējušies izmantot 
apdrošināšanas pakalpojumus, jo no
sacījumi ir ļoti izdevīgi.

– Vai darbinieki Ceļu distancē 
bieži mainās?

– Kopumā Rīgas reģionā strādā ap
mēram 800 Ceļu distances darbinieku. 
Gada laikā nomainās aptuveni 100 cil
vēki. Es uzskatu, ka tā ir liela kadru 
mainība. Tas tāpēc, ka Rīgas reģionā 
ir vieglāk atrast jaunu darbavietu. Ja 
cits darba devējs piedāvā lielāku algu, 
cilvēks gari nedomā un paceļ cepuri. 
It sevišķi jaunieši. Cik skatos, citos 
reģionos cilvēki tomēr ciešāk turas 
pie darba. Starp citu, dzelzceļniekiem 
darba samaksa, vērtējot uz atalgojuma 

kopējā fona, ir visai pieklājīga. Mums 
vēl klāt nāk papildu sociālās garan
tijas, prēmijas un piemaksas, kas, 
manuprāt, ir ļoti ievērojams atbalsts. 
Viens no koplīgumā iekļautajiem la
bumiem ir arī tas, ka par uzņēmumā 
ilgāk nostrādātiem gadiem cilvēks var 
izmantot papildu atvaļinājuma dienas. 

– Kad pie jums atnāk strādāt 
jauns kolēģis, jūs viņu aicināt 
stāties arodbiedrībā?

– Protams! Es uzreiz skaidroju, 
kāda ir mūsu arodbiedrība un ko tā 
dara savu biedru labā. Kļūt vai nekļūt 
par arodbiedrības biedru – tā vienmēr 
ir cilvēka brīva izvēle, bet apmēram 
99 % no jaunajiem darbiniekiem uz
reiz stājas arodbiedrībā. Un lielā mērā 
tas ir tāpēc, ka esam spējuši izveidot 
patiešām veiksmīgu sociālo dialogu 
ar uzņēmuma vadību un, izmantojot 
sociālā dialoga instrumentus, noslēgt 
patiešām labu koplīgumu. Vai mūsu 
koplīgums ir labākais starp visiem 
pārējiem, kādi noslēgti citos Latvijas 
uzņēmumos, nezīlēšu. Bet droši zinu, 
ka tas noteikti ir viens no labākajiem. 

– Darba likums paredz, ka darba 
devējs nevar uzteikt darbu arodbied-
rības biedram, ja to nav saskaņojis 
ar arodbiedrību? Vai jums kādreiz 
ir gadījies, ka kāds izmanīgāks cil-
vēks grib paslēpt savus grēkus aiz 
arodbiedrības muguras?

– Arodbiedrība pati nav ieintere
sēta nepamatoti aizstāvēt grēkāžus. Ja 
darba devējs vēršas pie arodbiedrības 
ar lūgumu saskaņot darba uzteikumu, 
gadījums tiek ļoti rūpīgi izskatīts. Ir 
bijuši vairāki gadījumi, kad arodbied
rība nav devusi piekrišanu darbinieka 
atbrīvošanai, saskatot iespēju situāciju 
atrisināt citā veidā. Bet mūsu praksē 

diemžēl ir bijuši arī atsevišķi gadījumi, 
kad arodbiedrībai ir nācies piekrist 
darba devēja lēmumam par kāda dar
binieka atbrīvošanu. Paskaidrošu, ka 
šajos gadījumos runa nav bijusi par 
arodbiedrības nespēju aizstāvēt savus 
biedrus. Piederība arodbiedrībai cil
vēkam sniedz noteiktu labumu, bet 
tā nav indulgence, ja pārkāpts likums, 
vispārpieņemtā kārtība vai noteiktas 
vienošanās. Mēs lepojamies ar savu 
koplīgumu un labajām attiecībām ar 
darba devēju, taču tās ir ilgtermiņā 
veidotas attiecības, kuras iespējamas 
tikai tad, ja tiek balstītas uz abpusēju 
godaprātu. Tāpēc arī mums ir tā lie
liskā iespēja darbinieku problēmas ar 
darba devēju izrunāt, apspriest un ri
sināt, nevis cīnīties katram no saviem 
frontes ierakumiem.

– Labs darba devējs domā un 
gādā arī par darba aizsardzības lī-
dzekļiem. Jums nekā netrūkst?

– Ir normāli, un iztikt var, bet va
rētu būt vēl labāk. Par to jau kopīgi 
esam sprieduši un runāsim vēl. Darba 
aizsardzības līdzekļi var būt ļoti speci
fiski, ja runājam par konkrētu darbu 
veicējiem. Un būtu nepieciešams iegā
dāties vairāk darba apģērba, lai to būtu 
iespējams valkāt pārmaiņus – lai tad, 
kad viens darba apģērba komplekts 
tiek nodots mazgāšanā vai tīrīšanā, 
vietā būtu otrs darba apģērba kom
plekts. Jebkurā gadījumā vismaz dzel
tenajiem formas krekliņiem vajadzētu 
būt katram darbiniekam pa diviem, lai 
ir maiņa. Tas ir tikai normāli, jo strād
niekam ik rītu gribas uzvilkt svaigu 
kreklu. Situāciju sarežģī tas, ka uz 
dzelzceļa strādā dažādu profesiju cil
vēki un veic dažādus darbus. Katram 
darbam ir sava specifika un līdz ar to 

arī īpašas prasības pret darba apģērbu. 
Cilvēkam no malas tas šķitīs sīkums, 
bet, ja dzelzceļa montierim ir bieži jā
pietupstas, tad darba bikšu piegriezt
nei ir jābūt tādai, lai apģērbs netrau
cētu ērti kustēties. Tāpat labāk būtu, 
ja darba apģērbu varētu biežāk nodot 
mazgāšanā un tīrīšanā, taču tas atkal 
prasa visai prāvus papildu līdzekļus. 
Pagaidām pārsvarā paši mazgājam un 
paši lāpām. Es uzskatu, ka mēs esam 
“Latvijas dzelzceļa” seja, un centīšos 
pierādīt, ka nedrīkstam strādāt noplu
kuši un netīri.

– Vismaz cimdu netrūkst?
– Pēdējā laikā ar cimdiem problē

mu vairs nav, to pietiek visiem! Tas 
jau lielā mērā atkarīgs no meistariem 
un darbu vadītājiem, kuriem jāseko, 
lai strādnieki nepaliktu plikām ro
kām. Par visu laikus jādomā. Ja saplīst 
darba apģērbs, jāgādā vietā jauns. 
Strādniekam pašam darba drēbes nav 
jāpērk. Kam vajag, tiem ir arī ceļu sar
gi, aizsargbrilles un sejas maskas. Bet 
atkal piebildīšu, ka gribētos, lai šie aiz
sarglīdzekļi biežāk tiktu atjaunoti. Tajā 
pašā laikā arī saprotu, ka tas maksā lie
lu naudu. Krīzes laikā darba devējs ar 
arodbiedrību vienojās un darbinieki 
piekrita darba apģērba lietošanas laika 
pagarināšanai. Tagad droši vien ir pie
nācis tas brīdis, kad jāatsāk diskusija 
par darba apģērbu kvalitāti un lietoša
nas termiņu saīsināšanu. Un es esmu 
pārliecināts, ka uzņēmums respektēs 
šīs darbinieku vajadzības.

– “Latvijas dzelzceļā” koplīgums 
tiek slēgts no 1996. gada. Augusta 
vidū tika parakstīta koplīguma jaunā 
redakcija. Iepazīstoties ar grozīju-
miem, jāatzīst, ka koplīgums ir kļuvis 
vēl labāks. Pamanīju arī to, ka šogad 
tiem vecākiem, kuru bērns sāka mā-
cīties 1. klasē, uzņēmums skolas 
lietu iegādei izmaksāja 150 latu lielu 
pabalstu. Turklāt šā mācību gada sā-
kumā pabalstu 50 latu apmērā sko-
las piederumu iegādei uzņēmums 
izmaksāja arī otro līdz ceturto klašu 
audzēkņu vecākiem. 

– Palielināts ir arī uzņēmuma pie
šķirtais vienreizējais pabalsts par bēr
na piedzimšanu – tagad tas noteikts 
150 latu apmērā. Papildu sociālās ga
rantijas uzņēmums paredzējis arī tiem 
darbiniekiem, kas ir pirmspensijas ve
cumā. Īsāk sakot – mums nav nācies 
atteikties no labām lietām, un klāt nā
kušas vēl labākas lietas.

– Labā nozīmē apskaužami. Vēl 
jo vairāk tāpēc, ka ne jau katrs uz-
ņēmums Latvijā var lepoties ar to, 
ka tajā ir izveidots un noslēgts kop-
līgums. Daudzi uzņēmēji darbinieku 
iniciatīvu par arodbiedrības izveido-
šanu uzņēmumā uztver kā potenciā-
las galvassāpes. 

– Man šķiet, ka darba devēji ir jā
pārliecina par to, ka arī viņiem būs 
labi un izdevīgi, ja darbiniekiem būs 
labi. Te vietā sensenā gudrība – dots 
devējam atdodas.

– Vai jums nekad nav piedāvāts 
cits darbs citā uzņēmumā?

– Piedāvājumi uzrodas laiku pa lai
kam. Un lielāku algu arī sola. 

– Bet tik un tā strādājat “Latvijas 
dzelzceļā”. Kāda motivācija?

– No lielākas algas es neatteiktos, 
bet negribu mainīt darbavietu. Te ir 
stabilitāte, kas man ir ļoti svarīga. Es 
uz ņēmumam jūtos vajadzīgs šodien, 
un domāju, ka būšu vajadzīgs rīt, nā
kamgad un vēl pēc tam. Uz dzelzceļa 
darba nekad nepietrūks!  

– Ar vilcienu bieži braucat?
– Katru dienu! Es savā kabinetā 

ilgi neuzturos, jo jāseko darbiem uz 
lī nijas. Man vispār patīk braukt ar 
vil cienu. Parasti eju uz mašīnista ka
bīni – man ir tādas tiesības. No mašī
nista kabīnes arī vislabāk redzams un 
jūtams, kas notiek uz sliežu ceļiem. 
Vagonā es sēžu tikai tad, kad esmu 
atvaļinājumā un braucu ciemos pie 
sievasmātes l

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

l  l  l

Septembra beigās tiks publiskoti re-
zultāti, kas iegūti iedzīvotāju aptaujā, 
ko LBAS veikusi kopā ar sabiedriskās 
domas pētījumu centru SKDS par 
darba attiecību praksi un izpratni 
par darba drošību Latvijā. Pētījuma 
mērķis ir apzināt un izvērtēt pārmai-
ņas, kādas notikušas sabiedrības 
zināšanās un attieksmē pret darba 
aizsardzību un darba tiesībām piecu 
gadu laikā, kopš tiek veiktas aktivi-
tātes ESF projektā “Darba attiecību 
un darba drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana nozarēs un 
uzņēmumos”. Pētījuma rezultāti ikvie-
nam interesentam būs pieejami LBAS 
mājaslapā arodbiedribas.lv sadaļā 
“Informatīvie materiāli”.

l  l  l

Septembra nogalē sākas pieteikšanās 
profesionāli tehniskās izglītības iestā
žu audzēkņu konkursam “Profs”, kas 
norisināsies jau septīto gadu pēc kār-
tas. Ja “Profa” pirmajos piecos gados 
iespēja piedalīties konkursā bija tikai 
vecāko kursu audzēkņiem, tad kopš 
pagājušās sezonas savas zināšanas 
darba aizsardzībā un citos ar darba 
tiesībām saistītos jautājumos var 
pārbaudīt visu kursu audzēkņi – arī 
pirmkursnieki. Pirmajā konkursa kārtā 
jauniešiem tiešsaistē katram individu-
āli būs jāatbild uz 45 anketas jautā-
jumiem. Katras profesionālās skolas 
komandā tiks iekļauti desmit audzēkņi, 
kas būs saņēmuši augstāko vērtējumu 
pirmajā kārtā, lai novembrī piedalītos 
sava reģiona – Vidzemes, Zemgales, 
Kurzemes, Latgales vai Rīgas – pus-
finālā. Pusfinālu uzvarētāji decembrī 
tiksies finālā Rīgā. Konkursu “Profs” 
LBAS rīko sadarbībā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju, Labklājības minis-
triju un Valsts darba inspekciju. 

l  l  l

Septembra beigās klajā nāks divi 
metodisko materiālu izdevumi.  Eko
nomikas zinātņu maģistre un praktis-
kās grāmatvedības speciāliste Maija 
Grebenko izstrādājusi tēmu “Darba 
un atpūtas laika uzskaite un ap-
maksa”. Savukārt juridisko zinātņu 
maģistre un Latvijas Universitātes 
lektore Daina Ose izstrādājusi tēmu 
“Darba strīdu izskatīšana un pra-
sības pieteikumu sagatavošana”. 
Abi metodiskie ma te riāli elektroniskā 
formātā būs pieejami LBAS interneta 
mājaslapā arodbiedribas.lv

l  l  l

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

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

e-pasts: inga.svirska@lbas.lv 

Aktualitātes
Turpinājums. Sākums 1. lpp.
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Mums ir tā lieliskā iespēja darbinieku 
problēmas ar darba devēju izrunāt, apspriest 
un risināt, nevis cīnīties katram no saviem 
frontes ierakumiem        Jānis GUMBINS

Pārbrauktuves pie Kaibalas kapitālā remonta laikā kursēja tikai pasažieru 
vilcieni pa vienu no sliežu ceļiem.
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Troksnis ielās un akmeņi logos 
rada jaunas problēmas, nevis atrisi
na esošās. Jā, mūsu arodbiedrība ir 
rīkojusi lielus piketus, bet tie vien
mēr ir bijuši organizēti pasākumi ar 
ļoti konkrēti formulētām prasībām. 
Un mēs esam sasnieguši gaidītos 
rezultātus. Kopš tā laika arodbied
rība apguvusi daudz jaunas piere
dzes. Arodbiedrība ir apliecinājusi, 
ka ir nevis mūžīgais oponents, bet 
godprātīgs sadarbības partneris. To 
uzņēmumu vadītāji spēj novērtēt. 
“Latvijas dzelzceļa” vadītājs Uģis 
Magonis vienmēr ir uzklausījis mūsu 
ieteikumus, tostarp darbinieku vēl
mi par labāku nodrošinājumu ar 
mūsdienīgiem darba aizsardzības 
līdzekļiem. Un mums ir apsolīts, ka 
uzņēmums šim nolūkam atvēlēs vai
rāk finansējuma. Tās visas ir lietas, 
par kurām esam droši, ka kopīgiem 
spēkiem ar tām tiksim galā. Taču ir 
problēmas, kuru atrisināšanai ar dar
binieku vēlmēm un darba devēja labo 
gribu ir par maz, ja tās tiek ignorētas 
valsts līmenī. 

– Nu, tad ir jāizrunā, kas uz sirds!
– Tās ir dzelzceļa darbinieku so

ciālās garantijas. Man ar nožēlu ir 
jāatzīst, ka, neraugoties uz mūsu 
pūliņiem vairāk nekā desmit gadu 
garumā, līdz pat šim brīdim mums 
nav izdevies atrisināt jautājumu par 
izdienas pensijām īpašām dzelzceļa 

darbinieku kategorijām. Lietas būtī
ba ir tāda, ka valsts, uzsvēršu – tieši 
valsts, nevis darba devējs, atsevišķām 
dzelzceļa darbinieku profesijām ar li
kumu ir noteikusi speciālas prasības, 
kas tiek izvirzītas strādājošo veselības 
stāvoklim. Agrāk noteiktām dzelzce
ļa darbinieku kategorijām bija iespēja 
doties pensijā 55 gadu vecumā. Un 
pagaidām pārejas perioda noteiku
mi pie noteiktiem apstākļiem dod 
tiesības aiziet izdienas pensijā. Bet 
šis pārejas periods beigsies. Un būs 
cilvēki, kas līdz ar to zaudēs sociālo 
aizsardzību. Es uzskatu, ka tāda valsts 
rīcība ir netaisnīga, negodīga un pre
tēja tiesiskās paļāvības principiem. Ir 
vairākas dzelzceļa darbinieku kate
gorijas, kurās strādājošie, nesaņemot 
medicīniskās komisijas atzinumu par 
nevainojamu veselības stāvokli, nevar 
tikt pielaisti pie darba tajā specialitā
tē, kurā viņi strādā.

– Par kādām specialitātēm ir 
runa?

– Par vilcienu mašīnistiem, dis
pečeriem, staciju dežurantiem, kas 
strādā uz līnijām ar ļoti intensīvu sa
tiksmi. Ja pēc kārtējās medicīniskās 
pārbaudes ārsti lemj, ka cilvēks vairs 
nevar turpināt darbu savā profesijā, 
viņam šis darbs jāatstāj. Tā faktiski 
ir izmešana uz ielas. Jo mediķu “iz
brāķēts” darbinieks, pirmkārt, darbu 
turpināt nedrīkst, otrkārt, tajā pašā 
laikā viņš arī nevar pretendēt ne uz 

ko citu  – ne uz invaliditātes pensi
ju, ne izdienas pensiju. Sanāk tā, ka 
darba devējs ir spiests šo cilvēku at
brīvot no darba. Piebildīšu, ka tie, kā 
likums, ir pieredzējuši augstas klases 
profesionāļi, kuri uz dzelzceļa no
strādājuši ilgus gadus. 

– Ja uzņēmums par darbinie-
ku maksājis visus nodokļus, viņš 
saņems bezdarbnieka pabalstu. 
Runājot par “Latvijas dzelzceļa” 
darbiniekiem, zinām, ka par viņiem 
nodokļi ir maksāti pilnā apjomā.

– Bezdarbnieka pabalsts ir īster
miņa risinājums. Kas notiks tālāk? 
Tie dzelzceļnieki, kuriem pastāv 
vislielākais risks nonākt šādā neap
skaužamā situācijā, visdrīzāk būs 
cilvēki, kuriem līdz pensijas vecuma 
sasniegšanai palikuši daži gadi. Jau 
tas vien, ka cilvēks no augsti vērtēta 
un labi apmaksāta speciālista pēkšņi 
tiek pārstumts pie nevienam nevaja
dzīgajiem, ir ne tikai smags psiho
loģisks, bet arī materiāls trieciens. 
Lai situāciju sakārtotu juridiski un 
atbilstoši veselajam saprātam, mūsu 
arodbiedrība iesniedza konstruktī
vus priekšlikumus. Mēs vairākkārt 
tikāmies ar premjeru un labklājī
bas ministri, ar citiem ierēdņiem. 
Satiksmes ministrija mūsu viedokli 
un ierosinājumus atbalsta. Taču citi 
šajā problēmā iedziļināties nevē
las. Es neskaitāmas reizes esmu at
kārtojis, ka mēs neprasām izdienas 
pensiju pēc tiem principiem, kādi 
bija iedibināti padomju gados. Mēs 
tikai gribam saņemt atbildi, ko da
rīt tiem cilvēkiem, turklāt viņu nav 

daudz, kuri darbu savā profesijā 
nevar turpināt veselības stāvokļa 
dēļ. Vēlreiz uzsvēršu – runa nav par 
visiem, kas strādā uz dzelzceļa, un 
runa nav par konkrētu vecumu, bet 
gan par konkrētiem gadījumiem, 
kad mediķu atzinuma dēļ cilvēkam 
ir jāaiziet no darba, kuru viņš darījis 
visu savu mūžu. Tas nav godīgi, ka 
valsts, izvirzot prasības šajās profe
sijās strādājošo psihofizioloģiskajām 
īpašībām, tajā pašā laikā negrib uz
ņemties papildu pienākumus, kas iz
riet no šīm prasībām. Es saprotu un 
pieņemu, ka profesijās, kurās strā
dājošo veselības problēmas var radīt 
apdraudējumu citu drošībai, ir jāiz
virza īpaši nosacījumi. Taču problē
ma ir jāskata un jārisina kompleksi. 
Es nelikšos mierā, kamēr vien nebū
šu saņēmis argumentētu valsts pu
ses skaidrojumu, kāpēc, piemēram, 
vilciena mašīnistam nepietiekami 
stipras veselības dēļ pēkšņi var at
ņemt tiesības ne tikai uz cilvēka cie
nīgu dzīvi, bet arī eksistenci? Runa 
nav par simtiem cilvēku. Tie būs ne 
vairāk kā pāris desmiti cilvēku gada 
laikā. Taču šī problēma būtu jārisina 
arī tad, ja tā skartu tikai vienu cilvē
ku, kura tālāko dzīvošanu apdraud 
kļūdains likums. 

Mūsu pieeja problēmai ir kons
truktīva. Mēs neprasām no valsts pa
pildu sociālo aizsardzību tiem cilvē
kiem, kas var strādāt, jo labs profesio
nālis vienmēr būs zelta vērtībā. Bet, ja 
objektīva kritērija dēļ darbu profesijā 
nav iespējams turpināt, cilvēku nevar 
pamest vienu. 

– Statistika liecina, ka profesi-
jās, kurās strādājošie ikdienas dar-
bā saskaras ar paaugstinātu stresu, 
ir salīdzinoši zemāks vidējais mūža 
ilgums.

– Jā, tā ir arī mūsu realitāte, ja ru
nājam par vilcienu mašīnistiem. Ir 
labi, ka ar radio reklāmu sabiedrībai 
atgādina par to, ka sliežu ceļi ir pa
augstināta riska zona, ka, atrodoties 
dzelzceļa tuvumā, acis un ausis vien
mēr jātur vaļā, lai nenotiktu nelaime. 
Bet vēl labāk būtu, ja vairāk līdzekļu 
būtu pieejami mūsu darbinieku vese
lības nostiprināšanai, arī rehabilitāci
jai pēc nopietnām stresa situācijām. 
Un šajā ziņā vilciena mašīnisti ir 
īpaša profesija. Ja mašīnists pieļāvis 
kādu kļūdu, ko parasti pieņemts dē
vēt par cilvēcisko faktoru, tad, ja vien 
ir iespējams to labot, neviens cits, 
izņemot pašu mašīnistu, to nevar 
izlabot. Valsts nevērība pret šādu un 
risku ziņā līdzvērtīgu profesiju darbi
niekiem laika gaitā var izmaksāt ļoti 
dārgi. 

– Pieļauju, ka ierēdņu klusēšana 
par jūsu priekšlikumu un vilcināša-
nās pieņemt lēmumu šajā jautāju-
mā ir saistīta ar bažām, ka, tiklīdz 
tiks atbalstīta šī prasība, tā rindā 
sastāsies vēl citu profesiju pārstāvji 
un izvirzīs jaunas prasības.

– Runājot par ļoti precīzi no
teiktu darbinieku kategoriju sociālo 
aizsardzību, mēs būtībā runājam ne 
tikai par viņu tiesiskās paļāvības res
pektēšanu un cilvēka cienīgu dzīvi, 
bet arī par pasažieru un kravu dro
šību, par dzelzceļa satiksmes drošī
bu, par sabiedrības drošību un līdz 
ar to arī par valsts drošību. Es zinu 
un saprotu, ka valsts visas problē
mas uzreiz nevar atrisināt, tāpēc arī 
tas profesiju saraksts, par kuru ejam 
lūgt, ir nesalīdzināmi īsāks, kāds 
kādreiz bija. Tāpēc mēs vēlamies, lai 
arī valsts puse pret mums izturētos 
ar sapratni. 

Ja vienā pusē ir likums, kurš cilvē
ku katapultē no profesijas un liedz vi
ņam nopelnīt iztikas līdzekļus, tad ir 
jābūt kādam adekvātam kompensējo
šam mehānismam, kas arī ir jānosaka 
ar likumu l

Būt reālistiem ir grūtāk nekā populistiem
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

L atvijas Ceļu darbinieku 
arodu apvienība (LCDAA) 
jūnijā parakstīja jaunu kop
līgumu ar darba devēju – 

akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu 
uzturētājs”.

– Lai apspriestu izmaiņas koplī
gumā, sarunām ar uzņēmuma vadī
bu atvēlējām apmēram divus mēne
šus. Karstu diskusiju ar darba devēju 
mums nebija, jo abpusēji atzinām, ka 
koplīguma pamats ir labs un tas nav 
jāmaina. Lielākoties tika precizētas 
atsevišķas nianses, kas galvenokārt 
skāra darbiniekiem paredzēto materi
ālo pabalstu apmēru, – stāsta LCDAA 
priekšsēdētāja Helēna VEITNERE, 
kuras vadītā arodbiedrība ir viena no 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī
bas 20 dalīborganizācijām. Kopumā 
“Latvijas ceļu uzturētājā” strādā apmē
ram 1800 cilvēku, no kuriem aptuveni 
70 % ir arodbiedrības biedri. 

– Tagad koplīguma nosacījumi 
precizēti un noformulēti tā, lai šī vie
nošanās starp arodbiedrību un darba 
devēju būtu maksimāli taisnīga vi
siem darbiniekiem. Agrāk koplīgums 
pieļāva iespēju darba devējam inter
pretēt un noteikt materiālo pabalstu 
apmēru pēc uzņēmuma iespējām un 

arī vadītāja privātajiem ieskatiem – 
piemēram, koplīgumā bija teikts, ka 
materiālā pabalsta apmērs var būt līdz 
trim minimālajām algām, citos gadī
jumos – līdz piecām. Taču praksē iz
rādījās, ka vienā ceļu rajonā direktors 
izmaksā pabalstu maksimālā apjomā, 
bet citā ceļu rajonā – ievērojot zemāko 
robežu. Neviens no viņiem nepārkāpa 
koplīguma nosacījumus, bet darbinie
kiem tika izmaksāti atšķirīgi pabalsti. 
Tas nebija īsti taisnīgi. 

Tagad esam precīzi noteikuši ma
teriālo pabalstu apmēru, piemēram, 
200 vai 300 latu apmērā. Ja darbinie
ka ģimenē piedzimst bērns, tad dar
ba devējs izmaksā 800 latu materiālo 
pabalstu. Gan jāpiebilst, ka jaunajā 
koplīgumā dažu pabalstu summa ab
solūtajos skaitļos tagad ir noteikta ma
zāka, nekā to varēja aprēķināt iepriekš, 
piemērojot augstāko robežu, taču 
esam vienojušies, ka tāds risinājums ir 
taisnīgs pret visiem ceļu darbiniekiem, 
neatkarīgi no tā, kurā novadā vai kurā 
uzņēmumā viņi strādā. 

Mēs arī esam vienojušies ar visu 
arodorganizāciju priekšsēdētājiem, ka 
gada beigās tiks apkopota informācija 
par visos Latvijas ceļu rajonu uzņē
mumos darbiniekiem izmaksātajiem 

pabalstiem, lai pārliecinātos, vai ir pil
dītas koplīgumā iekļautās vienošanās.

Mūsu darbiniekiem ir noteikts 
summētais darba laiks ar viena mē
neša pārskata periodu. Visas virs nor
mālā darba laika nostrādātās stundas 
tiek apmaksātas pēc dubulta tarifa. 
Koplīguma tapšanas gaitā darba de
vēja puse ierosināja pāriet uz citu pār
skata periodu. Taču, ņemot vērā darba 
specifiku, palikām pie summētā darba 
laika viena mēneša pārskata perioda, 
kas strādniekiem ir izdevīgāks.

Ir attaisnojusies “Latvijas autoceļu 
uzturētāja” restrukturizācija, kas tika 
pabeigta pagājušā gada vasarā, kad no 

22 mazākiem ceļu rajoniem tika izvei
doti deviņi lieli ceļu rajoni. Ceļu rajoni 
ir finansiāli nostiprinājušies. Tagad 
visi ir pelnoši. Agrāk daži mazākie 
rajoni knapi varēja savilkt galus kopā, 
līdz ar to tiem trūka arī līdzekļu ma
teriālo pabalstu izmaksāšanai. Tagad 
situācija ir jūtami uzlabojusies.

Man ir arī gandarījums, ka pa šo 
gadu mūsu nozares arodbiedrība pa
augusies lielāka – augustā līdzšinējām 
26 LCDAA dalīborganizācijām pievie
nojās vēl viena – Dobeles ceļu darbi
nieku arodorganizācija. Patīkami bija 
arī tas, ka arodorganizācijas veidoša
nas procesā jutām atbalstu no Jelgavas 

ceļu rajona Dobeles nodaļas vadītāja 
puses. Tas ļoti atviegloja organizācijas 
izveides procesu, kas noritēja cilvē
kiem labvēlīgā gaisotnē. Apjautājoties 
Dobeles pusē strādājošajiem ceļinie
kiem, kas viņus pamudinājis veidot 
savu arodorganizāciju, cilvēki teica, 
ka izjutuši labumu, ko garantē koplī
gums, kā arī novērtējuši arodbiedrības 
ieinteresētību, uzklausot darbinieku 
vēlmes, un paveikto sociālo garantiju 
nostiprināšanā. 

Koplīguma labumus bauda visi 
darbinieki, neatkarīgi no tā, vai viņi 
ir vai nav arodbiedrības biedri. Taču 
tā ir laba zīme, ka cilvēki, novērtējot 
arodbiedrības paveikto, izlemj iesais
tīties tās darbā. Acīmredzot arod
biedrības paveiktais ir bijis jūtams un 
radījis cilvēkiem pārliecību, ka tad, ja 
kaut kas kopīgiem spēkiem tiek darīts 
lietas labā, var panākt vēlamo rezul
tātu. Balstoties uz mūsu koplīgumu, 
darbinieki var saņemt ne tikai mate
riālos pabalstus, bet arī papildu ap
maksātas atvaļinājuma dienas. Tāpat 
koplīgumā fiksēts, cik regulāri ceļu 
strādnieki jānodrošina ar jaunu dar
ba apģērba kārtu… Būtībā koplīgums 
ir izdevīgs abām pusēm – viss skaidri 
uzrakstīts l

Koplīgums uzlabo abpusēju sapratni
Koplīguma labumus bauda 
visi darbinieki, neatkarīgi 
no tā, vai viņi ir vai nav 
arodbiedrības biedri. Taču 
tā ir laba zīme, ka cilvēki, 
novērtējot arodbiedrības 
paveikto, izlemj iesaistīties

Helēna VEITNERE

Tas nav godīgi, ka valsts, 
izvirzot prasības strādājošo 
psihofizioloģiskajām 
īpašībām, tajā pašā laikā 
negrib uzņemties papildu 
pienākumus, kas izriet no 
šīm prasībām   

Savelijs SEMJONOVS 

Uzziņai
Plānots, ka no 2016. gada tiesības uz izdienas pensiju tiks noteiktas tikai trim kategorijām.
1) Militārpersonām, valsts drošības iestāžu amatpersonām un valsts amatpersonām 
ar speciālajām dienesta pakāpēm, ja dienests saistīts ar valsts iekšējo/ārējo drošību un 
dienesta veikšanai valsts noteikusi speciālas veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un 
psiholoģisko īpašību pārbaudes, kas tiek kontrolētas visu dienesta laiku. Iespēja pieprasīt – 
10  gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma. Izņemot militārpersonas, kurām tiesī-
bas uz izdienas pensiju ir atkarīgas tikai no dienesta laika.
2) Cilvēkiem, kuri strādā valsts iestādēs un ir pakļauti psihoemocionāliem riskiem, kas 
saistīti ar valsts iekšējo/ārējo drošību, un speciāliem ierobežojumiem darbavietā. Iespēja 
pieprasīt – 5 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma. Izņemot tiesnešus, kuriem 
tiesības uz izdienas pensiju rodas, sasniedzot vispārējo pensionēšanās vecumu.
3) Kultūras darbiniekiem (baleta māksliniekiem, solistiem vokālistiem, cirka mākslinie-
kiem un teātru aktieriem). Iespēja pieprasīt – pēc izdienas stāžā nepieciešamo gadu no-
strādāšanas attiecīgajā profesijā.
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Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 
ģenerāldirektore

S ociālais dialogs kā unikāls 
un efektīvs instruments 
mūsu rīcībā ir jau 20 gadu. 
No 1993. gada, kad tika pie

ņemts šis stratēģiski svarīgais lēmums 
veidot trīspusējo dialogu starp sociā
lajiem partneriem – valdību, Latvijas 
Darba devēju konfederāciju un Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienību –, ir izda
rīts milzīgs darbs. Un pa šiem gadiem 
ir panākts ļoti ievērojams progress, ko 
ikdienas steigā un neskaitāmo steidza
mi risināmo problēmu gūzmā līdz šim 
pat tā īsti nemaz neesam novērtējuši.

Jau tolaik gan darba devējiem, gan 
arodbiedrību līderiem un arī valdības 
pusei bija sapratne, ka sociālais dialogs 
ir institucionāls ietvars, kas ļauj kopīgi 
paveikt lielus un svarīgus darbus. Līdz 
ar to bija nepieciešams to ietvaru izvei
dot un nostiprināt. Sākumā bija svarīgi 
izveidot pamatu, uz kura tālāk būvēt 
sadarbības nākotni. 

Sociālais dialogs ir pušu vienošanās 
par pamatnoteikumiem un noteiktu 
savstarpējo attiecību kultūru, kuru 
visas puses respektē un ievēro. Un la

bums no savstarpējās sadarbības ētikas 
un kultūras standartu ievērošanas ir ne 
tikai dialogā iesaistītajiem partneriem, 
bet arī visai sabiedrībai kopumā. Kad 
darba devējs veido un uztur cieņpilnas 
attiecības ar saviem darbiniekiem, tas 
liecina par darba devēju tālredzību. Un 
līdzīgi ir ar darba ņēmējiem – ja viņi 
ar cieņu izturas pret uzņēmumu, kurā 
viņi strādā, pret darbu, kuru viņi dara, 
pret kolēģiem, pret vidi, pret līdzcilvē
kiem, kuriem klājas grūtāk, tad ir sta
bils pamats, uz kura veidojas veiksmīgs 
sociālais dialogs. Sociālais dialogs savā 
būtībā ir līdzsvarots konsultāciju me
hānisms, kad mēs spējam droši stūrēt 
pa ceļu, nevis nepārdomāti raustīt stūri 
un braukt grāvī. 

Jau no paša formulējuma – sociālais 
dialogs – izriet, ka komunikāciju var 
nodrošināt tikai cilvēki, kas sarunājas. 
Ja tu gribi būt sabiedrībā un sadarbo
ties ar citiem cilvēkiem, tev jāmāk ar 
viņiem runāt un arī dzirdēt, ko saka 
citi. Tāpat katrai no pusēm ir jāapzinās, 
ka sociālā dialoga ietvaros katram savu 
reizi var nākties no kaut kā atteikties vai 
piekāpties kādas kopējas vērtības labā. 

Lielākā kopējā vērtība, ko mēs esam 
ieguvuši, ir sociālais miers. Ja nav soci
ālā miera, strauji kāpj sabiedrības stresa 
līmenis, kas vēl vairāk apgrūtina izsvēr
tu lēmumu pieņemšanu. Mēs ne reizi 
vien esam pārliecinājušies, ka steigā 
pieņemti lēmumi, kas parasti ir īster
miņa vai pagaidu risinājumi, vēl dziļāk 
un smagāk ievaino sabiedrību kopumā. 

Ja nevalda sociālais miers, labuma 
nav nevienam – ne darba devējiem, ne 
darbiniekiem, ne valstij kopumā. Jo tad 
apstājas mūsu visu virzība uz priekšu. 
Un tieši tāpēc es sociālo mieru gribu 
pozicionēt kā sociālā dialoga virsvērtī
bu. Sociālais dialogs ir kā tilts uz lab
klājību.

Protams, starp darba devējiem un 
darba ņēmējiem vienmēr būs kādi 
pretmeti un viedokļu atšķirības, pie
mēram, darba devējam liksies, ka dar
binieks par maz strādā, bet darba ņē
mējs sūdzēsies, ka darba devējs viņam 
par maz maksā. Šo piemēru var pat dē

vēt par pušu “mūžīgajām pretrunām”. 
Tajā pašā laikā mēs esam civilizēta 
sabiedrība. Un ir kaut kādi noteikumi, 
kādos mēs visi dzīvojam. Sociālā dialo
ga noteikumi paredz to, ka, pirmkārt, 
sarunas notiek pie galda, otrkārt, mēs 
runājam ar skaitļiem un faktiem, mēs 
analizējam, treškārt, mēs kā sociālie 
partneri valdībai sniedzam pārdomā
tus, izdiskutētus un savā pusē iekšēji 
akceptētus lēmumus un priekšlikumus. 
Mēs valdībai neprasīsim putna pienu 
rīt uz brokastlaiku. Mēs esam pietie
kami informēti valdības partneri, kas 
seko līdzi reālajai situācijai gan Latvijā, 
gan mūsu ekonomiskajā reģionā aiz 
valsts robežām, gan Eiropas Savienībā 
kopumā. Mēs uzņemamies atbildību 
par saviem priekšlikumiem. 

LDDK kā Eiropas Biznesa konfe
derācijas “BusinessEurope” dalībniece 
pārstāv Latvijas uzņēmumu intereses 
Eiropas Savienības sociālajā dialogā, 
aizsargājot un stiprinot uzņēmumu 
konkurētspēju. Un, sekojot sociālajam 
dialogam citās Eiropas valstīs, mēs re
dzam šī instrumenta vērtību un iegu
vumus. Varbūt šis modelis nav izcili 
dinamisks, jo ir noteikts konsultāciju 
mehānisms, ilgstošas pārrunas. Bet tajā 
pašā laikā labāks modelis vismaz pa
gaidām nav izgudrots. Kad jautājums 
ir izdiskutēts un lēmums pieņemts, tad 
puses iziet pa durvīm ar kopīgu vie
nošanos – tur jau ir tā lielā vienošanās 
māksla, kad puses cenšas meklēt un arī 
atrast savstarpēju kompromisu iespējas 
bez durvju aizciršanas un apvainojumu 
mētāšanas. Protams, neviens mēs ne
esam ideāli. Laiku pa laikam gadās arī 

asumi. Un tas ir normāli. Bet, ja rau
gāmies uz visu procesu kopumā, tad 
jāatzīst, ka Latvija ir apguvusi sociālā 
dialoga pamatprasmes.

Domāt, ka ar uzkliedzieniem un 
ultimatīviem pieprasījumiem var atri
sināt problēmu, ir tuvredzīgi. Sociālais 
dialogs ir labs un tajā pašā laikā diez
gan sarežģīts instruments, tāpēc izprat
ne par to, kas tas ir un ko tas dod, kas 
ir sociālie partneri, kāda ir viņu misija 
un kāda tam visam kopumā jēga, rodas 
laika gaitā un tiešā saskarē ar sociālā 
dialoga ietvaros norisošajiem proce
siem. Vienkāršoti to varētu salīdzināt 
ar cukuru tējā – mēs to neredzam, bet 
jūtam. Ja sociālais dialogs risinās veik
smīgi, tas no malas pat īsti nav ierau
gāms. Bet pamanāms tas kļūst, ja šā 
dialoga nav vai tas izrādās neveiksmīgs. 
Tad problēmas izlien kā īlens no maisa. 

Latvijā Nacionālajā trīspusējās sa
darbības padomē (NTSP) sadarbojas 
valdība, LDDK kā darba devēju pār
stāvji un LBAS kā darbinieku pārstāvji – 
vai runa ir par minimālās algas apjomu 
vai sociālās nevienlīdzības problēmām, 
vai nodokļu stratēģiju, visi interesējošie 
jautājumi ir uzdodami, diskutējami un 
risināmi šā sabalansētā pārstāvniecības 
mehānisma ietvaros. Manuprāt, NTSP 
ir unikāls formāts, kurā šobrīd dialogs 
risinās visnotaļ veiksmīgi.

Viena no pēdējā laika smagākajām 
diskusijām NTSP bija par minimālās 
algas pacelšanu. Arī LDDK notikušajā 
apspriedē ne visi uzņēmēji bija vienis
prātis. Lielie uzņēmēji bija absolūti par, 
jo šo uzņēmumu darbiniekiem vidē
jā alga ir krietni lielāka par minimālo 
algu. Viņi brīnās, kāpēc vispār ir šāda 
diskusija un kāpēc kādam pret to ir 
iebildumi. Savukārt mūsu pārstāvji no 
reģionālajiem uzņēmēju klubiem, kā 
arī servisa un viesnīcu pakalpojumu 
sniedzējiem saka, ka tas viņiem būs 
būtisks izmaksu postenis, jo viņiem ir 
problēmas ar darbaspēka kvalifikācijas 
līmeni un ar to, ka jau tagad darbinie
kam samaksāt tos pašus 200 latus ir 
sarežģīti. Bet mēs tomēr spējām pār
liecināt padomi. Un padome pieņēma 

lēmumu – jā, mēs piekrītam. Un tad at
tiecīgi NTSP nobalsojām. Tā mēs nonā
kam pie viena izsvērta lēmuma, ar kuru 
var iet tālāk uz priekšu un ķerties pie 
nākamā darba, nevis malties atpakaļ. 

Būtībā tā ir ne tikai demokrātis
kas, bet arī savā ziņā pieaugušas sa
biedrības pazīme, ka mēs, balstoties 
uz bažām, argumentiem un pretar
gumentiem, spējam pamatoti mainīt 
viedokli. Ienākot sēdē, mums var būt 
viens viedoklis, bet iziet mēs varam ar 
citu viedokli, jo mums ir bijusi saruna. 
Atslēgas vārds ir “saruna”. Nevis mono
logs, bet abpusēja saruna.

Ne jau vienmēr tās uzreiz ir veik
smes. Kad ar valdību risinājās sarunas 
par nodokļiem, mēs tās vienā brīdī pat 
apturējām, jo sapratām, ka nav dialoga 
un ir tikai diktēti valdības scenāriji – te 
tie ir, izvēlieties, kuru ņemsiet! Labi, 
var jau saprast, ka arī gada laikā var 
notikt būtiskas izmaiņas. Bet tad valdī
bai ir pienākums sasaukt kopā sociālos 
partnerus pie galda un izskaidrot – tā, 
paraugieties, daudz kas ir mainījies, 
ir indeksētas pensijas, ir samazināts 
PVN… Un tagad mums nepieciešams 
pakonsultēties, lai izlemtu, kā rīkoties 
tālāk. Tad mēs varam ieteikt savus 
priekšlikumus. Taču šajā reizē tā neno
tika. Mums priekšā nolika trīs scenā
rijus un pateica – būs tā, tā vai tā. Tas 
mūs sadusmoja tik ļoti, ka bijām gatavi 
apturēt jebkādas sarunas. Varbūt arī tas 
valdībai lika saprast, ka sarunas tomēr 
var dot lielāku efektu un ilgtermiņā sa
runās panākts kompromiss būs lielāks 
ieguvums l

-J elgavā bezdarba līmenis ir 
zems. Varbūt arī tāpēc, ka 
tuvu Rīgai un satiksme ar 
galvaspilsētu ļoti laba. Bieži 

kursē mikroautobusi. Šoseja ātra. No 
rīta arī elektrovilcieni uz Rīgu kursē 
vairākas reizes stundā. Nav jau no
slēpums, ka uz darbu Rīgā katru die
nu brauc vairāk nekā desmit tūkstoši 
jelgavnieku, – stāsta LBAS Zemgales 
reģiona konsultāciju centra vadītāja 
Ligita BRAHMANE, kas darbojas arī 
Jelgavas reģionālajā trīspusējās sadarbī
bas padomē.

– Jelgavā ir zems bezdarba līme
nis, jo te arī uz vietas ir pietiekami 
labi attīstīta ražošana. Strādā autobū
ves rūpnīca “AMO Plant” un Jelgavas 
mašīnbūves rūpnīca, vairāki ārvalstu 
investoru uzņēmumi, attīstās kokap
strāde. Uzņēmums “Flora”, kas ražo 
koka logus un durvis, krīzes periodā 
bija spiests samazināt darbinieku skai
tu līdz 60 cilvēkiem. Bet nu ir ievilkta 
otrā elpa. No jauna darbā pieņemti vēl 
60 cilvēki. Ražošana attīstās, tiek apgūti 
jauni noieta tirgi, ir sākts produkcijas 
eksports uz Krieviju.

Pagājušā gada vasarā Jelgavā sāka 
strādāt uzņēmums “Latvijas piens”, kas 
arī ir radījis jaunas darba vietas pilsētā. 
Pa šo laiku viens otrs no šajā uzņēmu
mā strādājošajiem gan ierunājies, ka 
gribētos, lai uzņēmuma vadība vairāk 
domātu par darbiniekiem. Ieteicu, lai 

darbinieki dibina savu arodorganizāci
ju, lai veido un slēdz koplīgumu, jo tas 
varētu palīdzēt atrisināt tās problēmas, 
kas rodas tad, ja viena vai otra puse kaut 
ko nepasaka līdz galam. Nesen jauna 
arodorganizācija tika izveidota cauru
ļu ražošanas uzņēmumā “Evopipes”. 
Runājot par citām Zemgales reģiona 
pilsētām, prieks, ka darbu atjaunoja 
Tukuma autobusu parka arodorganizā
cija, kas kādu laiku bija pieklususi.

Taču laiku pa laikam nākas piedzī
vot situācijas, kad ar mūsu labo gribu 
ir par maz, lai palīdzētu darbiniekiem, 
kam radušās nopietnas problēmas. 

Nesen pie manis vērsās kāds puisis 
no Tukuma. Viņš bija strādājis Neretas 
mežos kādā kokapstrādes uzņēmumā. 
Pēc darbā gūtas traumas jaunais vīrietis 
bija kļuvis par invalīdu. Vēlējāmies vi
ņam palīdzēt, lai vismaz daļu atbildības 
par notikušo uzņemtos arī darba de
vējs, jo darbiniekam invaliditāte bija ie
stājusies pēc darbā gūtas traumas. Taču 
pēc visiem pūliņiem mums tā arī neko 
neizdevās panākt, jo trūka galvenā 
dokumenta – cietušais darbinieks bija 
strādājis bez darba līguma, līdz ar to 
bez jebkādām sociālajām garantijām. 
Šādā situācijā arī no darba devēja nav 
iespējams kaut ko pieprasīt, jo trūkst 
pierādījumu, kas liecinātu, ka cietušais 
darbinieks konkrētajā uzņēmumā vis
pār strādājis. Arī Valsts darba inspek
cija šajā situācijā neko nevarēja līdzēt. 

Šis gadījums ir spilgta ilustrācija ne
pareizām darba attiecībām, kad aplami 
rīkojušās abas puses – gan darba devējs, 
kas acīmredzot nav vēlējies slēgt darba 
līgumu un nodarbinājis cilvēku nelegā
li, gan darbinieks, kurš nav padomājis, 
kādas sekas var iestāties, ja kaut kas 
atgadīsies šādās formāli neeksistējošās 
darba attiecībās. Mācība visam mūžam, 
taču jāatzīst, ka tā jaunajam vīrietim 
nākusi mazliet par vēlu, jo nu jau vairs 
nekas nav labojams. 

Taču ir darbi, kas nesuši gandarīju
mu. Pirms trim gadiem, kad tikko bija 
izveidota Jelgavas reģionālā trīspusējās 
sadarbības padome, ierunājāmies par 
to, ka būtu labi, ja autobusi Jelgavas un 
piepilsētas maršrutos kursētu vēlākās 
vakara stundās – agrāk pēdējie reisi bija 
ap astoņiem vakarā. Apelējot pie pilsē
tas domes vadības ar argumentu, ka 
pilsētas budžetā ieplūst arī tie iedzīvo
tāju ienākuma nodokļi, ko maksā Rīgā 

un citviet strādājošie jelgavnieki, kas 
vakarā no stacijas gribētu ērti aizbraukt 
uz mājām ar autobusu, izdevās panākt, 
ka vairākos maršrutos tiek organizēti 
vēlie vakara reisi – pēc pulksten de
viņiem un pat pēc desmitiem. Tagad 
apmierināti ir gan Ozolnieku, gan 
Teteles un Bluku iedzīvotāji – viņi zina, 
ka pievakarē pēc deviņiem varēs mie
rīgi aizvizināties uz mājām. Bet mēdz 
arī teikt, ka apetīte rodas ēdot. Tagad 
sarosījušies vēl citu Jelgavas apkaimju 
iedzīvotāji un taujā pēc saviem vakara 
reisiem. Tas mums vēl būs jāapspriež 
ar Jelgavas domi. Taču skaidrs, ka no 
rītdienas jaunu autobusu reisu vēl ne
būs. Ejot uz pilsētas domi ar šo priekš
likumu, mums arī vēl būs jāargumentē, 
cik liela un pamatota ir nepieciešamība 
organizēt papildu reisus konkrētos au
tobusu maršrutos.

Vēl viens jelgavniekiem ļoti sāpīgs 
jautājums ir sliktais asfalta segums 

Zemgales prospektā, kā arī gar parku 
pie dzelzceļa stacijas, kur ir ļoti in
tensīva gājēju plūsma. Taču labā ziņa 
ir tā, ka ielu asfalta seguma savešana 
kārtībā ir paredzēta nākamajā Eiropas 
Savienības plānošanas periodā, kas sā
kas jau nākamgad.

 Jelgavas reģionālajā trīspusējās sa
darbības padomē strādā pa pieciem 
pārstāvjiem no pilsētas domes un  
Latvijas Darba devēju konfederācijas, 
kā arī pieci Latvijas Brīvo arodbiedrī
bu savienības deleģēti pārstāvji. Mēs 
domniekiem darbu nost neņemam, 
bet cenšamies pievērst lielāku uzma
nību tām lietām, kas svarīgas pilsētas 
iedzīvotājiem, taču varbūt ir palikušas 
nedaudz novārtā. Padomes lēmumi 
pilsētas vadībai nav saistoši, tie ir kā 
ieteikumi, taču labi, ka viena otra laba 
iecere īstenojas, arī pateicoties padomē 
apvienotajiem pilsētas vadības, darba 
devēju un arodbiedrības spēkiem l

Trīspusējā sadarbība Jelgavā nes augļus
Izdevās panākt, ka 
vairākos maršrutos 
tiek organizēti vēlie 
vakara reisi – pēc 
pulksten deviņiem un 
pat pēc desmitiem

Ja sociālais dialogs 
risinās veiksmīgi, 
tas no malas pat īsti 
nav ieraugāms. Bet 
pamanāms tas kļūst, 
ja šā dialoga nav

Lielākā vērtība ir sociālais miers

Šogad atzīmējam Latvijas sociālā dialoga partneru – valdības, 
LDDK un LBAS – trīspusējās sadarbības 20. gadadienu. 1993. gadā 
tika izstrādāta “Koncepcija par trīspusējās sadarbības veidošanas 
pamatprincipiem un nepieciešamību Latvijā”, kuru Ministru kabinets 
akceptēja 1993. gada 19.  oktobrī.
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D audziem pieaugušajiem 
bērnības konfekšu atmiņas 
ir tik spilgtas, ka atliek tikai 
izrunāt vārdu “Laima”, lai 

uzreiz iedomātos par šokolādi un teju 
sajustu tās garšu mutē. Citviet Eiropā 
ļaudis par šokolādes galvaspilsētu 
mēdz dēvēt Briseli. Iespējams, viņi tā 
domā tikai tāpēc, ka nav bijuši Rīgā – 
tik saldu šokolādes aromātu, kāds itin 
bieži jūtams vairākus kvartālus ap “Lai
mu”, Briselē vismaz man vēl ne reizi 
nav gadījies izbaudīt.

2009. gadā tika izveidots vadības 
uzņēmums “NP Foods”, kas tagad no
drošina vienotu uzņēmumu “Laima”, 
“Staburadze”, “Gutta” un “Staburadzes 
konditoreja”, kā arī “Saldumu tirdznie
cība”, kas apvieno “Laimas” veikalus, 
pārvaldi. Par to, kā šajā uzņēmumā 
veidojas sociālais dialogs, stāsta “NP 
Foods” personāla direktore Tatjana 
KUZMINA un “Laimas” kvalitātes 
daļas vadītāja Vēsma SMILGA, kura 
vada “Laimas” un “NP Foods” darbi
nieku arodorganizāciju. Koncernā ir 
vēl viena arodorganizācija, kura apvie
no “Staburadzes” un “Staburadzes kon
ditorejas” darbiniekus. 

Gan Tatjana, kura pārstāv darba 
devēja pusi, gan Vēsma, kura tur dar
binieku “kārtis”, uzsver, ka uzņēmuma 
vadībai un arodorganizācijai ir izdevies 
izveidot labas savstarpējās attiecības.

T. Kuzmina: – Vēsma ir “filtrs”, 
kuram jāuztver darbinieku teiktais, 
jāuzklausa viņu vēlmes un vajadzības. 
Arodbiedrība ir viens no elementiem, 
kas palīdz uzņēmumam normāli strā
dāt. Darbinieki ir mūsu resurss, kas 
uzņēmumam palīdz sasniegt rezultā
tus. Savukārt uzņēmums rūpējas, lai 
darbiniekiem nodrošinātu pēc iespējas 
labākus darba apstākļus. Savstarpēju 
konfliktu nav bijis un, cerams, arī ne
būs. Situācija darba tirgū ar katru gadu 
kļūst sarežģītāka. Arī mūsu uzņēmu
miem aizvien grūtāk ir atrast kvali
ficētu darbaspēku. Mēs ar vislielāko 
nopietnību domājam, kā sagatavot 

sev jaunos speciālistus ražošanai, un 
arī paši cenšamies kaut ko darīt lietas 
labā. Sadarbībā ar Pārtikas ražotāju vi
dusskolu izstrādājām kursu “Saldumu 
ražotājs”. Tagad domājam, ka vajadzētu 
ķerties arī pie konditoru sagatavošanas.

V. Smilga: – Abas arodorganizācijas 
ir noslēgušas koplīgumus, kas darbinie
kiem nodrošina papildu sociālās garan
tijas gan priekos, gan skumjos brīžos. 
Koplīgumā ir atrunāts, kurās profesijās 
strādājošajiem pienākas papildu ap
maksātas atvaļinājuma dienas, ņemot 
vērā noteiktus darba vides riskus.

T. Kuzmina: – Darbinieki, kuri 
nostrādājuši vairāk nekā 15 gadus, 
saņem īpašas ikgadējas prēmijas par 
stāžu. Bet ar uzņēmuma vadību plāno
jam šo darba stāža robežu pazemināt, 
papildus motivējot tos darbiniekus, 
kas pie mums strādā, piemēram, jau 
desmit gadus. “Laimā” ir ļoti liels ilg
gadējo darbinieku skaits. Katru gadu 
no augusta līdz decembra beigām uz
ņēmuma darbinieku skaits krietni pa
lielinās – tas ir periods, kad top mūsu 
Ziemassvētku produkcija un ražošanas 
apjomi dubultojas. 

– Vai visas vakances “Laimā” jau 
ir aizpildītas vai arī tās ir diezgan brī-
vi pieejamas? 

T. Kuzmina: – Vakances ir. Mēs 
veicam atlasi, izjautājam, kāda ir darba 
meklētāja pieredze. Priekšroka ir tiem, 
kuriem bijusi līdzīga pieredze darbos, 
kurus piedāvājam mēs. Daļa no mūsu 
“Ziemassvētku darbiniekiem” nāk pa
strādāt uz laiku katru gadu. Pārsvarā 
tās ir sievietes, kas strādā saiņošanā. 
Mēs arī cenšamies sadarboties ar citiem 
uzņēmumiem, kuriem ap to laiku, kad 
mums sezona sākas, viņiem beidzas, 
piemēram, ar “Rīgas piena kombinātu”. 

– Drīzumā no “Aldara” sakarā ar 
uzņēmuma reorganizāciju nāksies 
aiziet ne tikai sezonas strādnie-
kiem… 

T. Kuzmina: – Mēs zinām, kas 
notiek “Aldarī”. Un zinām, ka tur strā
dā labi un mums noderīgi speciālisti. 

Tāpēc jau 9. septembrī mēs “Aldarim” 
nosūtījām visu informāciju par mūsu 
uzņēmumos pieejamajām vakancēm 
un darbiniekiem, kādi mums būtu ne
pieciešami. Ar šo vēstuli mēs “Aldara” 
vadības komandai esam ļāvuši sa
prast, ka vēlamies būt pirmie, kuriem 
tiek dota iespēja aicināt pie sevis tos 
darbiniekus, kuriem nāksies aiziet 
no “Aldara”. Mums jau ir veiksmīga 
iepriekšējā pieredze ar dažiem darbi
niekiem, kas vasarā, kad ir “Aldara” se
zona, strādājuši tur, bet uz rudens pusi 
atnākuši strādāt pie mums. Mums labi, 
“Aldaris” priecīgs, ka cilvēki nepaliek 
bez darba. Un, protams, pašiem darbi
niekiem labi. 

Bet, lai uzņēmuma vadības koman
da būtu labāk informēta par darbinieku 
vajadzībām, cenšamies regulāri tikties. 

V. Smilga: – Būtībā jau abām pu
sēm ir viens mērķis – visi grib strādāt 
un par savu darbu saņemt atalgojumu. 
Gribam strādāt patīkamā vidē. Lai šo 
patīkamo darba vidi veidotu un uzturē
tu, darba devējs nāk pie darba ņēmēja 
un tā arī prasa: “Ko vajadzētu izdarīt, 
lai jums būtu labāk?” Darba vidi var 
uzlabot dažādi. Piemēram, ieliekot jau
nus logus. 

T. Kuzmina: – Tas, ko vēlas izdarīt 
darba devējs, ir radīt uzņēmumā māju 
sajūtu, lai cilvēkiem te patiktu strādāt 
un negribētos nekur braukt projām. 
Tāpēc arī uzņēmuma vadība investē 
līdzekļus ne tikai jaunās iekārtās, bet 
arī darba vides uzlabošanā un sadzīves 
telpu labiekārtošanā. Lūk, piemērs, kā 
tika ieguldītas investīcijas “Staburadzes 
konditorejā”. Šajā uzņēmumā ir viens 
specifisks darbs – rozīņu šķirošana. 
Rozīnes saņemam gatavas izmantoša
nai, taču tās tomēr nepieciešams pārla
sīt – pa vidu gadās ogu kātiņi, kuriem 
nevajadzētu nonākt konditorejas iz
strādājumos. Rozīņu šķirotāja līdz šim 
strādāja pie liela balta galda ar virsējo 
apgaismojumu. Acīm šis darbs ir ļoti 
nogurdinošs, jo darbdienas laikā redze 
ir ļoti jāsasprindzina uz sīkām detaļām. 

Apspriežoties ar ražošanas vadītāju, 
tika izdomāts, ka šim darbam noderētu 
galds ar plastikāta virsmu, kas tiek iz
gaismota no apakšas tā, ka daudz vieg
lāk ļauj pamanīt sīkos piemaisījumus.

Valdes priekšsēdētājs Rolands Gul
bis mēdz teikt, ka apmierināti darbinie
ki strādā labāk, tāpēc arī uzņēmumam 
ir nepieciešami tieši tādi darbinieki. 
Bet apmierinātībai ir jābūt abpusē
jai. Uzņēmumā īpaša uzmanība tiek 
pievērsta, lai pastāvīgi tiktu uzlabota 
uzņēmumu darba vide un sadzīves 
telpas, lai darbiniekiem būtu labāki 
apstākļi. Un arī daudz kas ir izdarīts. 
Cita starpā it kā gluži vienkāršas lietas, 
bet, pat lai visu apsekotu un saprastu, 
kas īsti nepieciešams, ir vajadzīgs laiks. 
Ražotņu ir daudz, tās nav jaunas. Tas, 
ka “Laima” ir jau 143 gadus, ir pozitīvi 
un skaisti, bet kaut kas pa šiem gadiem 
ir arī padilis, tāpēc atjaunojams. 

Šogad ir iedibināta kārtība, ka per
sonāldaļas speciālisti, darba aizsardzī
bas speciālisti, saimniecības vadītājs un 
ražošanas vadītājs reizi ceturksnī apse
ko katru ražotni, lai aprunātos gan ar 
ražotņu vadītājiem, gan darbiniekiem. 

Liels darbs ir paveikts kopā ar darba 
aizsardzības speciālistu, lai darbiniekus 
nodrošinātu ar visiem nepieciešama

jiem individuālajiem darba aizsardzī
bas līdzekļiem. Ja cilvēkam jāstrādā 
sēdus, tad viņam ļoti noderīga ir stin
gri balstoša muguras josta. Tiem, kam 
darbdiena pie datora, tika sagādāti 
īpaši spilveni, kas krēslā pie datorgalda 
liek ieņemt pareizu sēdēšanas pozu. 

Mums ir arī izstrādāts īpašs no
likums, lai pamudinātu darbiniekus 
iesniegt savus priekšlikumus darba 
procesu vai darba vides uzlabošanai. 
Cilvēkam no malas, kaut vai no per
sonāldaļas, ir grūtāk iedomāties par 
to, kas darbiniekam, cehā strādājot, var 
šķist noderīgs.

Tāpat mēs apzināmies, ka darba 
efektivitāti veicina nevis tas, ka cilvē
kam algu maksā par uzņēmumā pava
dītām noteiktām stundām, bet gan par 
tieši viņa padarīto darbu. Tāpēc arī pie
vēršam lielu uzmanību tam, lai precīzi 
uzskaitītu katra padarīto un par to arī 
samaksātu. No pagājušā gada vidus mēs 
pakāpeniski ieviešam šo katra darbinie
ka paveiktā uzskaiti. Tas ir svarīgi, lai 
darbinieks efektīvi izmantotu savu dar
ba laiku un arī saņemtu, cik nopelnījis. 
Lai katrs būtu ieinteresēts savās darba 
stundās strādāt labi un efektīvi l

Pēteris KRĪGERS  
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 
priekšsēdētājs 

S ociālais dialogs šo 20 gadu 
laikā ir bijis gana interesants 
un arī sarežģīts, kā jebkurš 
izaicinājums. Par sociālā 

dialoga veiksmi var uzskatīt arī to, ka 
tas pastāv un turpina attīstīties, ka 
Latvijā ir izveidota un strādā Nacionālā 
trīspusējās sadarbības padome un no
tiek rosība apakšpadomēs. Tas ir vērtī
gi, ka ir izveidots stabils procesa rāmis 
un iedibināta noteikta kārtība, ar kuru 
rēķinās un respektē visi sociālie part
neri, katrs labi apzinoties savu lomu 
šajā procesā. Tas ir civilizēts process, 
kura ietvaros risinās civilizētas saru
nas. Taču, ja vērtēt procesa rezultātu, 

tad man diplomātiski jāsaka, ka arod
biedrībām nākamajos gados būs vēl 
ļoti daudz un neatlaidīgi jāstrādā, lai 
panāktu labākus rezultātus. 

Piedaloties valsts budžeta apsprie
šanā, mēs visus šos gadus valdībai esam 
nepārtraukti atgādinājuši, ka ir jādomā, 
kā mazināt nabadzību, un ir jādara viss, 
lai cilvēkiem dzīve kļūtu vieglāka. Ja 
līdz šim valdība arodbiedrību teiktajā 
neko daudz nebija klausījusies, tad šo
gad gandrīz vai patīkams pārsteigums, 
ka valdība ir sākusi runāt gluži tāpat kā 
arodbiedrības un darba devēji – ka jā
mazina nabadzība, jāpalielina neaplie
kamais minimums un atvieglojumi par 
apgādībā esošām personām. 

Mūsu sociālā dialoga veiksme ir 
tā, ka krīzes laikā Latvija nepiedzīvoja 
milzīgus sociālos satricinājumus. Laiku 
pa laikam arodbiedrībām gan tagad 
tiek atgādināts, ka mums būtu vajadzē
jis rīkot streikus un manifestācijas. Uz 
to varu atbildēt, ka arodbiedrības visu 
šo laiku ir domājušas nevis par iešanu 
ielās, bet nepārtraukti mēģinājušas iz
prast gan valdību, gan darba devējus, jo 
mēs esam partneri, nevis oponenti. 

Man ir ticis pārmests, ka daudz 
runāju par to, ka Latvijā jāattīsta uzņē
mējdarbība. Bet nauda jau rodas tikai 
no uzņēmējdarbības! Ja mums nebūs 
uzņēmējdarbības, mēs nevarēsim dis
kutēt ne par skolotāju, ne policistu al
gām. Būs uzņēmējdarbība, būs darba 
vietas, un būs samaksa par darbu. Tad 
arī cilvēki būs apmierināti. To saka dar
ba devēji, un to saka arodbiedrības  – 

šajā ziņā mūsu intereses ir līdzīgas. Ja 
būs nepieciešams, padiskutēsim pēc 
tam, kad visiem būs vairāk naudas un 
darba devēji gribēs ņemt sev lielāku 
peļņu, bet arodbiedrības prasīs darbi
niekiem lielākas algas. 

Šobrīd mainās darba devēju pa
audzes. Vecākās paaudzes darba de
vēji pa šiem gadiem ir labi apguvuši 
sociālā dialogā iemaņas un prasmes. 
Pieredzējušie darba devēji ir izstudē
juši koplīgumu iespējas un atzinuši šīs 
vienošanās ar darbiniekiem par labu 
instrumentu, viņi arī labi iepazinuši 
arodbiedrības. Jaunā darba devēju pa
audze pagaidām neizrāda īpašu vēlmi 
iesaistīties dialogā, liekot noprast, ka 
visus jautājumus var izlemt paši, sak’, 
man nav jāprasa darbiniekam, ko viņš 
grib; es pats labāk zinu, ko viņam vajag. 
Manuprāt, tā nav īsti labi. Darbiniekam 
ir nepieciešams līdzdarboties, arī darbi
nieks vēlas izteikt savu viedokli, jo tikai 
tā viņš kļūst par uzņēmuma patriotu.

Lielākais izaicinājums mums šobrīd 
ir nabadzības mazināšana un iedzīvo
tāju labklājības pieaugums gadu no 
gada. Lai vairs nebūtu tāda krituma at
pakaļ, kādu piedzīvojām pirms dažiem 
gadiem, kad arodbiedrībām nācās ļoti 
daudzos jautājumos piekāpties sociāla
jiem partneriem. Latvijai ir nepiecieša
ma tāda politika, kas atbilst iedzīvotāju 
interesēm, lai viņi vairs nebrauktu pro

jām un paliktu strādāt te. Respektējot 
arodbiedrību kā lielas iedzīvotāju daļas 
viedokli, arī valdība var būt tikai iegu
vēja, jo tas būtu signāls visai sabiedrī
bai, ka ar arodbiedrību starpniecību tā 
tikusi sadzirdēta.

Runājot par sociālo dialogu ar dar
ba devējiem, mūsu savstarpējās dis
kusijas reizēm ir bijušas diezgan asas. 
Bet darba devēji ir ļoti dažādi. Ar dau
dziem darba devējiem LBAS ir patiesi 
labas attiecības. Un arī es personīgi 
tiem darba devējiem, kas rūpējas par 
saviem darbiniekiem, izprot viņu vēl
mes un maksimāli cenšas tās ievērot, 
varu apliecināt visdziļāko cieņu. Galu 
galā sociālā dialoga pamats ir abpusēji 
cieņpilnas attiecības l

Publikāciju sagatavojusi Ilma RUGĀJA

Apmierināti darbinieki  
strādā labāk par nīgrajiem

Mūsu sociālā 
dialoga veiksme ir 
tā, ka krīzes laikā 
Latvija nepiedzīvoja 
milzīgus sociālos 
satricinājumus

Šogad atzīmējam Latvijas sociālā dialoga partneru – valdības, 
LDDK un LBAS – trīspusējās sadarbības 20. gadadienu. 1993. gadā 
tika izstrādāta “Koncepcija par trīspusējās sadarbības veidošanas 
pamatprincipiem un nepieciešamību Latvijā”, kuru Ministru kabinets 
akceptēja 1993. gada 19.  oktobrī.

Sapratne balstās  
uz cieņpilnām attiecībām

Akciju sabiedrības “Laima” kvalitātes daļas vadītāja un arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Vēsma SMILGA, vadības uzņēmuma “NP Foods” personāla 
direktore Tatjana KUZMINA un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības 
priekšsēdētāja Rita PFEIFERE.
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V asarā izbraukuma izstā
des un tikšanās ar iedzī
votājiem, kā arī pilsētu 
un novadu vadītājiem jau 

notika Madonā, Talsos, Līvānos un 
Limbažos. Septembra sākumā izstā
des un LBAS ekspertu bezmaksas 
konsultācijas darba tiesībās un darba 
drošības jautājumos risinājās Kuldīgā, 
Saldū un Dobelē.

Nākamās izstādes un konsultāci
jas notiks Lielvārdē, Krāslavā, Preiļos, 
Rēzeknē, Gulbenē, Alūksnē, Valkā un 
Smiltenē.

Par izbraukuma izstāžu un kon
sultāciju rīkošanas vietām tika iz
vēlētas tās pilsētas, kurās pastāvīgi 
nestrādā LBAS konsultāciju centri.
LBAS ESF projektu vadītāja Inga 
Svirska uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai 
informāciju un konsultācijas saņem
tu ne tikai Rīgas un Latvijas lielo pil
sētu iedzīvotāji, bet arī tie strādājošie, 
kas dzīvo mazākās pilsētās un attālā
kās vietās:

– Pēdējo gadu statistika liecina, 
ka iedzīvotāju zināšanas par darba 
tiesiskajām attiecībām uzlabojas, 
taču gan Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības ekspertu, gan Valsts darba 
inspekcijas speciālistu vērojumi lie
cina, ka daudzos gadījumos cilvēku 
zināšanas savu interešu aizstāvībai 
tomēr nav pietiekamas. Turklāt ma
zākās pilsētās, kur cilvēki cits citu 
pazīst, strādājošie, pat saskaroties 
ar nekorektu darba devēja rīcību vai 

darba tiesību pārkāpumiem, bieži 
to noklusē, jo baidās zaudēt darbu. 
Cilvēciski to var saprast, jo, zaudējot 
darbu mazā pilsētā, sameklēt jaunu 
darbavietu varētu būt krietni grūtāk 
nekā galvaspilsētā. Tāpēc ir ļoti sva
rīgi, lai arī pašvaldību vadītāji atrastu 
laiku un iespēju painteresēties par to, 
kāda darba vide ir uzņēmumos, kuri 
atrodas viņu pārraudzītajā teritorijā. 
Mūsu līdzšinējās tikšanās ar iedzīvo
tājiem tajās pilsētās, kurās jau esam 
bijuši izbraukumos, liecina, ka paš
valdību vadītāji cenšas tam pievērst 
uzmanību, apzinoties, ka godprātīgi 
uzņēmēji un ar darbu apmierināti 
iedzīvotāji ir pilsētu un novadu lab
klājības pamats.

Rudens mēnešos izbraukuma iz
stādes un konsultācijas tiek rīkotas 
telpās. Bet vasarā tās notika zem klajas 
debess. LBAS izbraukuma izstāde uz 
Limbažiem tika aizvesta 3. augustā, ie
kļaujoties Limbažu pilsētas 790. dzim
šanas dienas svētku rosīgajā un daudz
veidīgajā gaisotnē.

Iespēju parunāties ar LBAS darba 
tiesību konsultantiem un izvēlēties 
praktiskus un noderīgus informatīvos 
materiālus un metodiskos izdevumus 
par darba tiesībām un darba aizsar
dzību izmantoja ne tikai daudzi lim
bažnieki, bet arī svētku viesi no citām 
Latvijas pilsētām. LBAS konsultante 
Linda Pētersone, kura vada Vidzemes 
konsultāciju centru Valmierā, pēc 
tikšanās Limbažos secināja, ka vis
lielākais pieprasījums bijis pēc LBAS 
izdotās grāmatas “Darba likums ar 
komentāriem”, piebilstot:

– Taču nav jāraizējas arī tiem, kuri 
savā īpašumā neieguva grāmatas dru
kāto versiju, jo ikvienam interesentam 
šis izdevums bez maksas ir pieejams 
elektroniskā formātā, atverot LBAS in
terneta mājaslapu arodbiedribas.lv vai 
izmantojot saiti http://www.lbas.lv/
upload/stuff/201102/dl_ar_kom.pdf 

Iespēju konsultēties ar LBAS 
eks pertiem Limbažos izmantoja arī 
daudzi darba devēji, kuri vairāk in

teresējās par pieejamo atbalstu darba 
vides uzlabošanā, lai to padarītu ne 
tikai drošāku, bet arī ērtāku. Savukārt 
strādājošie vairāk interesējās par to, 
kā tikt galā situācijās, kad radušās ne
saprašanās ar darba devēju. Līdzīgi kā 
citu LBAS ekspertu apmeklēto pilsētu 
iedzīvotāji, arī limbažnieki kā strā
dājošo lielākās neapmierinātības ie
meslu visbiežāk piesauca problēmas 
saistībā ar darba samaksu, piebilstot, 
ka viņiem algas šķietot nepamatoti 
zemas, turklāt gadoties, ka darba de
vējs aizkavē algu izmaksu. Tāpat ie
dzīvotāji minēja, ka darba devēji ne
vēloties maksāt par virsstundu darbu 
un darbu brīvdienās, piebilstot, ka 
Limbažu pusē daļai strādājošo labi 
pazīstama arī aplokšņu algu sērga. 
Kāds vīrietis atļāvās nedaudz paironi
zēt par šo tēmu: “Kāpēc lai mēs būtu 
sliktāki par citiem!?” Taču tad, kad 
šim cilvēkam tika jautāts, par kuru 
uzņēmumu ir runa, viņš tikai atteica: 

“Tā ir mana privātā darīšana!” – un 
pagāja malā. 

Turpat līdzās LBAS konsultantu 
teltij Limbažu pilsētas pašā centrā 
tika uzbūvēta arī “ToDo drošā māja”, 
kuru četru gadu laikā jau iepazinuši 
vairāki tūkstoši bērnu visos Latvijas 
reģionos – kopš 2009. gada rudens 
ToDo ciemojies daudzās Latvijas vie
tās. Limbažos vienas dienas laikā ar 
drošo cimdiņu ToDo un viņa drau
giem  – LBAS nozaru organizāciju 
jauniešiem – satikās vairāki simti bēr
nu un kā rotaļājoties izstaigāja ToDo 
māju, pagalmu un garāžu, iemācoties 
šo to jaunu un atkārtojot jau agrāk ap
gūtas zināšanas, kas nepieciešamas ik
vienam bērnam, piemēram, kā pareizi 
darboties ar elektrību un gāzi virtuvē, 
kā atpazīt brīdinošos apzīmējumus uz 
dažādiem sadzīves ķīmijas iepakoju
miem vannas istabas plauktā un kā rī
koties tad, ja pagalmā parādās nelūgts 
un varbūt bīstams svešinieks l

Ja uz virsrakstā uzdoto jautājumu atbildējāt ar “jā”, tad ir 
vērts izmantot iespēju un apmeklēt kādu no savai dzīvesvietai 
tuvākajām izbraukuma izstādēm, kuras LBAS šogad rīko  
15 Latvijas pilsētās. 

A ugusta beigās Labklājības 
ministrija Saeimā iesnie
dza virkni Darba likuma 
grozījumu, kurus ierosinā

juši un apsprieduši gan darba devēju, 
gan darba ņēmēju pārstāvji. Šoreiz 
lielāku uzmanību pievērsīsim Darba 
likuma 110. pantam, kas skar arod
biedrībās apvienoto darbinieku intere
ses un kas likumprojekta apspriešanas 
gaitā iekļuva darba devēju un arod
biedrību diskusiju krustugunīs. 

Darba devēju puse izteica priekš
likumu izslēgt no Darba likuma 
110. pantu, kurā noteikta kārtība, kādā 
darba devējs uzsaka darba līgumu dar
biniekam, kas ir arodbiedrības biedrs. 
Pret 110. panta svītrošanu argumen
tēti iebilda Latvijas Brīvo arodbiedrī
bu savienības dalīborganizācijas un 

daudzu uzņēmumu arodorganizāciju 
pārstāvji. Tāpēc šā gada sākumā LBAS 
vērsās ar vēstuli pie Labklājības minis
trijas Darba attiecību un darba aizsar
dzības politikas departamenta, uzsve
rot, ka arodbiedrības neatbalsta Darba 
likuma 110. panta svītrošanu, un no
rādot, ka minētais likuma pants efek
tīvi aizsargā strādājošos arodbiedrības 
biedrus no darba līguma nepamatota 
uzteikuma un tālākas nepieciešamības 
savas intereses aizstāvēt tiesā. 

– Darba devēju vēlme “atbrīvoties” 
no 110. panta arodbiedrībām ir sapro
tama, jo šī norma rada “zināmas ne
ērtības” situācijā, kad darba devējs par 
katru cenu un nepamatoti vēlas tikt 
vaļā no kāda darbinieka. Iesniedzot 
ierosinājumu par 110. panta svītro
šanu, darba devēju puse skaidroja, 

ka šāds ierosinājums radies tāpēc, ka 
reizēm dialogs ar arodbiedrību ir ne
konstruktīvs, ka arodbiedrība mēdzot 
iespītēties un principiāli nedodot pie
krišanu sava biedra atbrīvošanai no 
darba pat tad, ja viņš ir nopietni no
grēkojies. Savukārt LBAS ieskatā atse
višķie konflikti starp darba devēju un 
arodbiedrību ir atrisināmi sarunās vai 
ar citiem juridiskiem instrumentiem, 
piemēram, darba devējam vēršoties 
tiesā un lūdzot darba līgumu atzīt par 
spēkā neesošu. Arodbiedrību pārstāv
ji uzsvēra, ka atsevišķi konflikti starp 
darba devēju un darbinieku nevar 
būt uzskatāmi par pietiekamu iemes
lu, lai no likuma izsviestu un pilnībā 
iznīcinātu darba līguma uzteikšanas 
procesa tiesisko regulējumu, jo tas var 
skart plašu darbinieku loku un viņu 

iespējas uz savu tiesību likumisku 
aizstāvību. Darbiniekiem ir jāsaglabā 
tiesības uz saprātīgu aizstāvību likuma 
ietvaros, lai pasargātu viņus no darba 
devēju negodīgas rīcības, – skaidro 
LBAS konsultants darba tiesisko at
tiecību jautājumos jurists Kaspars 
RĀCENĀJS.

Pēc darba devēju un arodbiedrību 
argumentu izvērtēšanas Labklājības 
ministrija 30. augustā paziņoja, ka 
Saeimai iesniegtajos Darba likuma 
grozījumos ir saglabāts spēkā eso
šais regulējums, piebilstot, ka “šobrīd 
nav pamata uzskatīt, ka tiek atņem
tas arodbiedrības biedra tiesības uz 
aizsardzību darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas gadījumā”. Līdz ar to pare
dzams, ka 110. pants no Darba likuma 
nepazudīs l

Darba aizsardzību  
var apgūt  
arī tālmācībā

Jo steidzīgāks laiks, jo steidzīgāki 
cilvēki. Tāpēc arvien biežāk, kad rodas 
iespēja izvēlēties – strādāt vai mācīties 
uz vietas vai attālināti –, lēmums nereti 
nosliecas par labu tālmācībai vai attāli-
nātajam darbam. 

Personāla eksperti atzīst, ka vislabāk 
tālmācība un attālinātais darbs padodas 
cilvēkiem, kuriem piemīt gribasspēks, kā 
arī spēja racionāli organizēt savas nodar-
bes. Kā atalgojums par to ir ieekonomētie 
resursi – laiks un nauda. 

Ņemot vērā visus tālmācības iegu-
vumus, LBAS piedāvā jaunas mācību 
iespējas darba aizsardzības jomā – tāl-
mācības kursus. 

– Tālmācības iespēju LBAS Mācību 
centrs piedāvā pirmo reizi. Mēs organizē-
jam kursus, kuros 40 stundu programmā 
varēs apgūt darba aizsardzības teoriju, 
kura ietver tādas tēmas kā “Darba aiz-
sardzības organizatoriskās prasības”, 
“Darba vides riska faktori”, “Darba vides 
riska samazināšana”, “Elektrodrošības 
pamati”, “Ugunsdrošības pamati” un 
“Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos 
darbā”, – stāsta LBAS eksperts dar-
ba aizsardzības jautājumos un darba 
aizsardzības kursu vadītājs Ziedonis 
ANTAPSONS.

– Visas tikko minētās zināšanas ir 
jāapgūst, piemēram, darbinieku uzticī-
bas personām, par darba aizsardzību 
atbildīgajām personām un arodorgani-
zāciju priekšsēdētājiem. Tāpat šī mācību 
programma ir piemērota darba devēju 
par darba aizsardzību atbildīgajām per-
sonām, struktūrvienību vadītājiem, stu-
dentiem un citiem interesentiem.

Tālmācība ir pašmācības process, 
kas piemērots cilvēkiem, kuriem to vai 
citu iemeslu dēļ ir grūti vai pat neiespēja-
mi iesaistīties pilnā apmācības procesā 
klātienē. Šajā gadījumā tālmācībai ir virk-
ne priekšrocību. Piemēram, izglītojamais 
pats var izvēlēties savām interesēm un 
iespējām atbilstošu mācību uzsākšanas 
laiku – mācības var sākt jau rīt vai tikai 
pēc mēneša. Pagaidām mūsu kursiem 
nav noteikts galējais pieteikšanās ter-
miņš. Tāpat cilvēks var izvēlēties arī tem-
pu, kādā mācīties. Vienīgais ierobežo-
jums ir mācību maksimālais ilgums – trīs 
mēneši. Mācoties sistemātiski un katru 
dienu darba aizsardzības tēmu apguvei 
veltot pāris stundas, šo kursu var apgūt 
apmēram mēneša laikā. LBAS darba 
aizsardzības kursi ir licencēti, un pēc 
mācībām kursantiem tiks izsniegts serti-
fikāts par darba aizsardzības apmācību 
pro grammas apguvi.

LBAS organizētā tālmācības procesa 
laikā mūsu “studentiem” tiks nodrošinā-
ta speciāla apmācības atbalsta sistēma. 
Tas nozīmē, ka ar tiem cilvēkiem, kas mā-
cīsies darba aizsardzības tālmācības kur-
sos, strādās mācību centra koordinators, 
kurš nodarbosies ar kursanta mācību 
plānošanu un organizēšanu, uzņemoties 
atbildību arī par mācību gaitu un sasnieg-
to rezultātu. Apmācībās iesaistīsies kon-
sultanti, kuri palīdzēs izskaidrot tēmas, 
rosinās un virzīs kursantu uz veiksmīga 
galarezultāta sasniegšanu. Apmācību 
laikā būs pieejamas arī individuālas kon-
sultācijas, speciāli izstrādāti pašpārbau-
des testi un praktiskie darbi.

Lai iesaistītos darba aizsardzības 
tālmācības kursos, ir nepieciešams da-
tors ar interneta pieslēgumu un epasta 
adrese. Pieteikties uz kursiem var LBAS 
mājaslapas arodbiedribas.lv sadaļā 
“Dar bības virzieni”Þ“Darba drošība” 
Þ“Mācību kursi”. 

Plašāku informāciju par šiem kur-
siem var saņemt LBAS (Rīgā, Bruņinieku 
ielā 29/31, 418. kabinetā), kā arī zvanot 
pa tālruni 67 03 59 08 vai rakstot uz  
epastu: ziedonis.antapsons@lbas.lv.

Nākamās izstādes  
un konsultācijas 
Lielvārdē . . . . . . . .  19.— 22. septembrī
Krāslavā . . . . . . . . .  23.— 25. septembrī 
Preiļos . . . . . . . . . .  26.— 28. septembrī  
Rēzeknē . . . . . . . . . no 30.09. līdz 2.10. 
Gulbenē . . . . . . . . . . . . . .  3.— 5. oktobrī  
Alūksnē . . . . . . . . . . . . . .  7.— 9. oktobrī  
Valkā . . . . . . . . . . . . . . .  10.—12. oktobrī  
Smiltenē  . . . . . . . . . . .  14.—16. oktobrī  

Darba likuma 110. pants iziet caur uguni  un ūdeni

Vai gribat zināt  
vairāk par savām  
darba tiesībām?

Limbažnieki izmantoja iespēju gan izjautāt LBAS konsultantus, gan tikt 
pie noderīgas un līdzi paņemamas informācijas.

Limbažos bērni visu dienu spietoja pa “ToDo drošo māju”. Ikviens apmācību 
“absolvents” saņēma īpašu dāvanu kā atgādinājumu, cik svarīgi ir vienmēr 
domāt par savu un līdzcilvēku drošību. 
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Darba līguma uzteikums ar 
arodbiedrību NAV JĀSASKAŅO:
•  ja līgumu uzsaka darbinieka pārbaudes laikā 

(DL 47. panta pirmā daļa)
•  ja līgumu uzsaka darbiniekam, kas, veicot dar-

bu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma 
stāvoklī (DL 101. panta pirmās daļas 4. punkts)

•  ja līgumu uzsaka sakarā ar to, ka ir atjaunots 
darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo 
darbu (DL 101. panta pirmās daļas 8. punkts)

•  ja līgumu uzsaka sakarā ar to, ka tiek likvidēts 
darba devējs — juridiskā persona  
vai personāl sabiedrība  
(DL 101. panta pirmās daļas 10. punkts)

•  ja darba attiecības izbeidz, pusēm vienojoties 
(DL 114. pants)

•  ja izbeidzas uz noteiktu laiku noslēgts darba 
līgums (DL 113. pants) 

-Ja arodbiedrība nav 
devusi piekriša
nu arodbiedrības 
biedra atbrīvoša

nai no darba, darba devējam ir tiesī
bas viena mēneša laikā no arodbied
rības atbildes saņemšanas celt prasību 
tiesā par darba līguma izbeigšanu. 
Manā jurista praksē ir bijuši vairāk 
nekā 40 gadījumi, kad darba devējs 
šo iespēju ir izmantojis un iesniedzis 
prasības pieteikumu tiesā. Absolūto 
vairākumu no šīm darba devēju 
prasībām tiesa ir noraidījusi, un ti
kai divos no procesiem tiesa darba 
devēja prasību apmierināja, – stāsta 
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 
transporta darbinieku arodbiedrības 
LAKRS priekšsēdētāja vietnieks ju
rists Edvīns KRIEVIŅŠ.

– Lielā daļā gadījumu darba devē
ji paši bija pieļāvuši kļūdas. Viena no 
raksturīgākajām kļūdām bija vilcinā
šanās ar prasības pieteikuma iesnieg
šanu tiesā pēc tam, kad darba devējs 
saņēmis arodbiedrības atteikumu dar
ba līguma uzteikumam – ja prasība 
iesniegta vēlāk nekā mēnesi pēc arod
biedrības atbildes saņemšanas, tad tie
sa šādu prasību neņem vērā. Līdz ar to 
arī darba līguma uzteikums ir zaudējis 
spēku. Darba likumā noteiktie termiņi 
ir precīzi definēti. Gan darbiniekam, 
gan darba devējam ir pienākums šos 
termiņus ievērot.

Reizēm darba devējs uzsaka dar
ba līgumu, pat nepainteresējoties, vai 
darbinieks ir arodbiedrības biedrs. 
Šāda rīcība ir pretrunā ar Darba liku
ma 110. pantā noteikto. Ja šāda lieta 
nonāk līdz tiesai, tad tiesas lēmums 
viennozīmīgi ir par labu darbiniekam, 
pat neskatot un neņemot vērā iemes
lus, kāpēc darba devējs ir gribējis šim 
darbiniekam uzteikt darba līgumu. 

Tiesa tā rīkojas tāpēc, ka darba 
devējs nav ievērojis Darba likumā 
noteikto darba līguma uzteikšanas 
kārtību, kas nosaka, ka darba devē
jam pirms darba līguma uzteikšanas 
darbiniekam ir jānoskaidro, vai viņš 
ir arodbiedrības biedrs. Ja ir, tad pa
pildus jānoskaidro, kuras arodbiedrī
bas biedrs šis darbinieks ir, lai zinātu, 
pie kuras arodbiedrības vērsties, lai 
saņemtu tās piekrišanu vai atteikumu 
darbinieka atbrīvošanai no darba.

Protams, izņēmumi ir tie gadīju
mi, kad darba devējam nav pienāku
ma darba līguma uzteikumu saskaņot 
ar arodbiedrību, piemēram, ja darbi
nieks ir bijis alkohola reibumā.

Darba devēji mēdz kļūdīties, ne
veicot darbinieku izvērtēšanu darbi
nieku skaita samazināšanas gadījumā. 
Reizēm netiek izvērtēta darbinieka ie
spējamā vainas pakāpe un tas, cik lielā 
mērā konkrētais pārkāpums ir kaitējis 

darba devēja interesēm, kā arī tas, vai 
darba ņēmēja rīcībai ir bijis vai nav bi
jis kāds attaisnojošs iemesls.

Ja darba strīds nonāk līdz tiesai, 
tad tiesa vienmēr vērtē, cik būtisks ir 
bijis darbinieka pieļautais Darba li
kuma vai darba kārtības noteikumu 
pārkāpums. Piemēram, ja pārkāpums 
noticis nejauši, vieglas neuzmanības 
vai attaisnojošu iemeslu dēļ, tad tas ne 
vienmēr būs pamatots iemesls darba 
līguma uzteikumam.

Ilustrācijai izstāstīšu vienu gadīju
mu, kad tiesa noraidīja darba devēja 
prasību par darba līguma uzteikšanu. 

Agri no rīta pa ceļam uz darbu tē
tis aizvedis bērnu uz dārziņu, taču tur 
izrādījies, ka ne audzinātāja, ne auk
līte vēl nav atnākusi. Tēvs, apzinoties, 
ka nevar mazo atstāt vienu, nolēmis 
pagaidīt. Gaidīšana ievilkusies, tāpēc 
bērna tēvs par apmēram stundu no
kavējis darbu. Par šo kavējumu darba 
devējs gribējis nekavējoties uzteikt 
darba līgumu, neņemot vērā ne darbi
nieka paskaidrojumus, ne arī gatavību 
nokavēto darba stundu atstrādāt citā 
laikā. Taču šajā gadījumā darbinieka 
pusē bija ne tikai Darba likums, bet 
arī Bērnu tiesību aizsardzības likums, 
kas paredz, ka bērnu līdz 7 gadu ve
cumam nedrīkst atstāt vienu bez 
vecāku uzraudzības. Darbiniekam 
bija attaisnojošs kavējuma iemesls, 
un darba devējs nedrīkstēja situāciju 
vērtēt formāli, viņam bija jāņem vērā 
darbinieka paskaidrojumi un jāizvērtē 
pārkāpuma smagums.

Ja darba devējs ir nodomājis uzteikt 
darba līgumu, viņam ir pienākums, 
balstoties uz darbinieka paskaidroju
mu, izvērtēt izdarītā pārkāpuma sma
gumu, apstākļus, kādos tas izdarīts, 
ņemt vērā darbinieku attaisnojošos ie
meslus, kā arī darbinieka personiskās 
īpašības un līdzšinējo darbu.

Ir bijuši vairāki līdzīgi gadījumi, 
kad darba devējs mēģinājis apzinā
ti tikt vaļā no darbinieka invalīda un 
izdomājis dažādus iemeslus un licis 
šķēršļus, lai darbinieks nevarētu izpil
dīt viņam uzticēto darbu. Kad darba 
devējs darbinieku invalīdu nosūtīja uz 
atkārtotu veselības pārbaudi, arodsli
mību ārsts konstatēja, ka darba devējs 
šim cilvēkam apzināti licis veikt tādus 
darba pienākumus (cilāt smagumus), 
kas nemaz nebija iekļauti viņa amata 
aprakstā.

Minot šo piemēru, gribu pievērst 
uzmanību tam, ka darba devējs var 
nelabticīgi izmantot savas tiesības, 
lai atbrīvotos no konkrēta darbinie
ka. Konkrētais darba devējs bija arī 
vērsies pie arodbiedrības, prasot pie
krišanu darba līguma uzteikumam. 
Arodbiedrība šo piekrišanu nebija 
devusi, jo invalīda veselības stāvoklis 
netraucēja viņam veikt darba līgumā 
paredzētos pienākumus un uzņēmu
mā nebija iemesla veikt darbinieku 
skaita samazināšanu, kas varētu būt 
par iemeslu darba līguma uzteikšanai. 

Pirms pāris gadiem izveidojās 
konflikts starp uzņēmuma “Rīgas sa
tiksme” vadību un vienu no sabied
riskā transporta kontroles dienesta 
darbiniekiem. Darba devējs atbrīvoja 
no darba kontrolieri, kurš pieņema
mā veidā bija izmantojis savas tiesī
bas, kādā televīzijas sižetā izstāstot, 
ka kontrolieru darbs var būt bīstams, 
kad nākas sastapties ar agresīviem 
pasažieriem. Tāda publiska atklāsme 
“Rīgas satiksmei” acīmredzot bija ne
patīkama. Un pie pirmās iespējas šis 
kontrolieris tika atbrīvots no darba, 
kā iemeslu minot to, ka “darbinieks 
zaudējis darba devēja uzticību”. Taču 
cilvēks nebija veicis nekādas prettie
siskas darbības, kuru dēļ darba devējs 
varētu piemērot šādu uzteikuma ie

meslu. Darba devējs arī nebija prasījis 
ne darbinieka paskaidrojumu, ne arī 
arodbiedrības piekrišanu darba līgu
ma uzteikšanai, bet šis kontrolieris bija 
mūsu arodbiedrības LAKRS biedrs. 
Risinājums bija jārod caur tiesu, un 
tiesa šo kontrolieri atjaunoja darbā. 

Piebildīšu, ka pirmās instances tie
sa noraidīja darbinieka prasību, tāpēc 
tika sagatavota un iesniegta apelāci
jas sūdzība apgabaltiesā, kura lēma, 
ka darbinieks nav rīkojies prettiesiski 
un viņa rīcība, ar televīzijas starpnie
cību informējot sabiedrību par reālo 
situāciju sabiedriskajā transportā, 
nevar būt par iemeslu darba līguma 
uzteikumam. Darba devējs šo tiesas 
lēmumu pārsūdzēja, bet Augstākā 
tiesa apgabaltiesas spriedumu atstāja 
spēkā. Darba līguma uzteikums tika 
atzīts par spēkā neesošu, kontrolieri 
atjaunoja darbā, un papildus no darba 
devēja piedzina kompensāciju darbi
nieka vidējās izpeļņas apmērā par dar
ba piespiedu kavējuma laiku.

Izskatot darba devēja apelācijas 
prasību, tiesa primāri ņēma vērā faktu, 
ka darba devējs uzteicis darba līgumu 
bez attiecīgās arodbiedrības piekri
šanas. Tas tika atzīts par pietiekamu 
pamatu darba uzteikuma atzīšanai par 
spēkā neesošu un prasītāja atjauno
šanai iepriekšējā darbā. Ievērojot mi
nēto, tiesai vairs nebija nepieciešams 
apspriest pārējos apelācijas sūdzībā 
norādītos argumentus.

Arodbiedrības LAKRS pieredze 
darbinieku tiesību aizstāvībā ir pie
tiekami liela, un tiesu procesi absolū
tajā vairākumā gadījumu noslēgušies 
darbiniekiem par labu. Tajā pašā laikā 
pēc šī nepilnā pussimta gadījumu ne
vajadzētu pārsteidzīgi secināt, ka visi 
Latvijas darba devēji ir slikti. 

Protams, darba devēju rīcībā ir 
lielāki resursi un arī lielākas iespējas 
izmantot juridiskos pakalpojumus, 
kas darbiniekiem ne vienmēr ir pa ka
batai. Tāpēc arī arodbiedrībai ir jāseko 
tam, kā tiek ievērotas darba tiesību 
normas, domstarpību gadījumā jāpār
bauda fakti un jāizvērtē, kurai pusei ir 
taisnība.

Izstāstīšu vēl vienu piemēru. Kāds 
autobusa šoferis no pasažieriem ie
kasēja naudu par braucienu, bet bi
ļetes neizsniedza. Tas ir rupjš darba 
kārtības pārkāpums – svešas naudas 
piesavināšanās. Darba devējs to bija 
piefiksējis – pierādījumi bija neap
gāžami. Šajā gadījumā arodbiedrība 
deva piekrišanu negodīgā šofera atbrī
vošanai no darba. Taču darba devējs 
pēc pārrunām ar šo cilvēku nolēma 
nevis izmest viņu uz ielas, bet dot 
“otro iespēju”, piedāvājot darbu au
tobusu parkā par pārdzinēju. Cilvēks 
bija pastumts nost no vieglas naudas 
kārdinājuma un nepārtraukti atradās 
darba devēja uzraudzībā. Jā, arī atal
gojums jaunajā darbā bija mazāks, bet 
svarīgi, ka šis cilvēks, tieši pateicoties 
daba devējam, nezaudēja iespēju strā
dāt un pelnīt, laboties un pierādīt sevi. 
Nevis ciest sodu un būt bez darba, bet 
iziet noteiktu pārbaudi un censties at
gūt darba devēja un kolēģu uzticību.

Vai arodbiedrībai būtu jādod pie
krišana darba devējam, ja runa ir par 
darba līguma uzteikšanu darbinie
kam, kurš nepārtraukti slimojis vairāk 
nekā pusgadu vai vairāk nekā gadu tri
ju gadu laikā? Šādā situācijā arodbied
rībai vajadzētu dot piekrišanu un pa
skaidrot darbiniekam, ka darba devē
jam ir tiesības darbinieku atbrīvot, ja 
darba devējs to uzskata par pamatotu 
iemeslu darba attiecību pārtraukšanai. 
Taču arī te ir izņēmumi, piemēram, ja 
ilgstošās slimošanas iemesls ir trau
mas, kas radušās darbavietā, vai arod
slimība. Ja slimošanas iemesls ir cits, 
tad darbiniekam vajadzētu saprast, ka 
darba devējam ir jāmeklē cits darbi
nieks. Tāpat darba devējam ir jādomā 
par uzņēmuma darba efektivitāti. Tās 
ir darba devēja tiesības, kurām arod
biedrība nedrīkst likt šķēršļus. 

Apkopojot dažādus gadījumus dar
ba tiesību piemērošanas praksē, tomēr 
jāatzīst, ka darbinieks ir darba tiesisko 
attiecību “vājākā” puse. Tāpēc arī arod
biedrību mērķis ir aizsargāt darbinieku 
no iespējamām nelabvēlīgām sekām, 
ko var izraisīt personiska un ekonomis
ka atkarība no darba devēja l

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

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

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību  
un darba aizsardzības jautājumos

Arodbiedrība aizstāv godprātīgus darbiniekus

Darba līguma uzteikums ar arodbiedrību  
IR JĀSASKAŅO:
•  ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai no-

teikto darba kārtību (DL 101. panta pirmās daļas 1. punkts)
•  ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba de-

vēja uzticību (DL 101. panta pirmās daļas 2. punkts)
•  ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem un šāda rīcība 

nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu  
(DL 101. panta pirmās daļas 3. punkts)

•  ja darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis 
citu personu drošību un veselību (DL 101. panta pirmās daļas 5. punkts)

•  ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai 
(DL 101. panta pirmās daļas 6. punkts)

•  ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to aplieci-
na ārsta atzinums (DL 101. panta pirmās daļas 7. punkts)

• ja tiek samazināts darbinieku skaits (DL 101. panta pirmās daļas 9. punkts)
•  ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus 

mēnešus [..] (DL 101. panta pirmās daļas 11. punkts)

Darba likuma 110. pants iziet caur uguni  un ūdeni
1 mēneša laikā  

no brīža, kad bija 
jāsaņem arodbiedrī-

bas atbilde,  
darba devējs uzteic 

darba līgumu

1 mēneša laikā no
atbildes

saņemšanas  
darba devējs

uzteic darba līgumu

1 mēneša laikā  
no atbildes

saņemšanas darba 
devējs var celt
prasību tiesā

Pirms darba līguma uzteikšanas darba devējs noskaidro,  
vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs (DL 101. p. 6. daļa un 110. p. 1. daļa)

Darba devēja rīcība līguma uzteikšanas gadījumā

Pieprasa attiecīgās
arodbiedrības piekrišanu

Uzteic līgumu, ievērojot  
DL 102. un 103. pantu.

Ir arodbiedrības biedrsNav arodbiedrības biedrs

Arodbiedrība 7 darbdienu 
laikā nesniedz atbildi

Arodbiedrība 7 darbdienu 
laikā piekrīt uzteikumam

Arodbiedrība 7 darbdienu 
laikā nepiekrīt uzteikumam

Apkopojot dažādus 
gadījumus darba tiesību 
piemērošanas praksē, 
tomēr jāatzīst,  
ka darbinieks ir  
darba tiesisko attiecību 
“vājākā” puse 
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Ilma RUGĀJA

P aslīdēju, nokritu, attapos, 
ģipsis – šo epizodi no zelta 
filmas “Briljantu roka” va
ram uzskatīt par lakonisku 

un gandrīz ideālu nelaimes gadījuma 
atspoguļojumu. Ja mēs šo epizodi iz
mantotu kā ilustrāciju darba aizsar
dzības apmācībā ar virsuzdevumu sa
prast, kā būtu vajadzējis rīkoties, lai tā 
nenotiktu un filmas galvenais varonis 
varētu mierīgi turpināt ceļu, tad pir
mais ieteikums viņam būtu – skatīties 
zem kājām. Taču šajā epizodē ir vēl 
kāds neredzams spēlētājs – tas, kurš 
ēda banānu un mizu nometa uz ielas. 
Nebūtu šīs mizas, varbūt viss beigtos 
laimīgi. Un nekas nebūtu noticis.

Taču cilvēka neuzmanība un no
teikti apstākļi mēdz “satikties”. Un, ja 
mums ir “saskaitāmie”, kuri var sum
mēties un pārvērsties nelaimes gadī
jumā, tie ir īpašas uzmanības vērti. 
Ir jāpatur prātā, ka katram gandrīz 
notikušam nelaimes gadījumam ir 
pietiekams potenciāls, lai nelaikā un 
nevietā pārvērstos par īstu nelaimes 

gadījumu. 
Pat ja šo

dien notiktu 
par vienu ne
laimes gadīju
mu mazāk, arī 
tad būtu labi. 
Tāpēc ir vērts 
ieklausīties Rī
gas Stradiņa 

universitātes Darba drošības un vi
des veselības institūta direktora Ivara 
VANADZIŅA teiktajā un atziņās.

– Ja mēs uz Latviju paskatāmies uz 
Eiropas fona, tad ir iemesls diezgan 
bēdīgām pārdomām. Parādību, ar ko 
mēs izceļamies sliktā nozīmē, statisti
kā bezkaislīgi sauc par “nāvi ārējo ap
stākļu dēļ”. Tas nozīmē, ka ciešam ne
laimes gadījumos. Vairāk nekā Eiropā 
ciešam darbā. Ciešam mājās, gūstot 

sadzīves traumas. Ciešam transporta 
negadījumos. Katru dienu diezgan lie
lā skaitā cieš bērni.

No kurienes tam visam aug kājas? 
No tā, ko sauc par nedrošu uzvedību. 
Ne pārāk droši uzvedamies sadzīvē. 
Un šo uzvedības modeli vieglprātīgi 
pārceļam arī uz darba vidi.

Tas, kurš mājās maina lampiņu, 
pakāpjoties uz krēsla, kas uzstutēts uz 
dīvāna, līdzīgi mēdz rīkoties arī darbā.
Vienīgā atšķirība, ka tur dīvāna vietā 
droši vien tiks piestumts kāds cits pa 
rokai esošs objekts. Bet agri vai vēlu 
pienāks brīdis, kad viņš nomauksies 
uz deguna. Ja palaimēsies, cilvēks tiks 
cauri ar izbīli.  

– Vai šādus negadījumus var no-
vērst?

– Ir nevis jāsagaida negadījums, 
bet, kamēr vēl nekas nelāgs nav no
ticis, jāsāk pārrunas ar darbiniekiem 
par to, kas varētu notikt, ja netiek ie
vērota darba drošība. Tas cilvēkam 
darba vidē dod iespēju labāk pamanīt 
bīstamās situācijas jeb “gandrīz noti
kušus nelaimes gadījumus”, lai tos no
vērstu. Un, ja mēs katrs tam pievērstu 
uzmanību, tad, es esmu pārliecināts, 
kopīgiem spēkiem situāciju izdotos 
mainīt uz labo pusi.

– Kas mums ir jāizdara? 
– Jāatver acis, jākļūst mazliet as

redzīgākiem, jāmācās ieraudzīt bīsta
mību un nepaiet tai garām. Domājot, 
kā atpazīt nenotikušus nelaimes ga
dījumus un nepieļaut to pārvēršanos 
īstos negadījumos, intereses pēc papē
tījām jaunāko klašu mācību grāmatas. 
Skolā nav tāda mācību priekšmeta, 
kas bērniem palīdzētu apgūt pamatzi
nāšanas drošā uzvedībā. Bet par to var 
runāt dažādu priekšmetu skolotāji. 
Pašķirstot mācību grāmatas, biju pār
steigts, cik daudz tajās ir dīvainu bilžu, 
kuras skolotāji varētu izmantot vien ar 
piebildi, ka tā nevajadzētu rīkoties.

– Nelaimes gadījumi notiek kat-
ru dienu.

– Gandrīz 
notikušo ne
laimes gadīju
mu ir daudz vairāk 
nekā notikušo nelaimes 
gadījumu. Ja mēs pamanām gandrīz 
notikušu nelaimes gadījumu, mēs 
ar lielu ticamību varam novērst īsto, 
reālo gadījumu. Tas arī ir galvenais 
iemesls, kāpēc mēs par to vispār runā
jam. Iedzīvotāji kopumā vēl aizvien ir 
maz informēti par riskiem darbavietā. 
Par labi informētiem sevi uzskata tikai 
aptuveni trešā daļa no strādājošajiem. 
Savukārt 70–80 % cilvēku aptaujās 
izsakās, ka nav apmierināti ar darba 
apstākļiem, kuros viņiem nākas strā
dāt. Tikai paradokss – absolūtais vai
rākums no šiem neapmierinātajiem 
paši neko neiesaka, ko vajadzētu darīt, 
lai šos apstākļus uzlabotu. Vēl vairāk – 
darbinieks redz bīstamu situāciju, pats 
paiet garām un arī nevienam citam 
par to nepasaka, domājot, ka gan jau 
viss būs kārtībā un viņu tas tieši ne
skars. Ja gribam pārmaiņas uz labu, ir 
jāsāk katram pašam ar sevi, tad šajā 
lietā jāatbalsta savi darbabiedri un 

savs uzņēmums. Protams, nevajag 
aizmirst, ka jādomā arī par drošību 
ģimenes sadzīvē. 

Visiem nelaimes gadījumiem 
vien mēr ir cēlonis. Ne viens ne laimes 
gadījums nenotiek tāpat vien. Gandrīz 
notikušie nelaimes gadījumi arī paras
ti nenotiek tāpat vien. Arī tiem ir cēlo
ņi, arī tiem ir noteikti iemesli. Un bieži 
vien nevis viens, bet pat vairāki iemes
li. Gandrīz notikušu negadījumu īsos 
vārdos varētu aprakstīt tā – ups! gan
drīz notika, bet paveicās!

Taču arī šai “veiksmei” bija kāds 
cēlonis. Ja nenovērsīsim problēmu un 
tās cēloni, tad tas ir tikai laika jautā
jums, kad notiks nākamais negadī
jums. Ja ķieģelis ir nokritis blakus – 
gandrīz noticis negadījums. Par laimi, 
tas neuzkrita uz galvas. Bet pēc tik 
laimīgas izglābšanās uzreiz vajadzētu 
tikt skaidrībā, kāpēc tas ķieģelis tajā 
vietā vispār krita, lai novērstu varbūtī
bu, ka tas krīt atkal. Ja darba specifika 
paredz lietot atbilstošus aizsardzības 
līdzekļus – cimdus, aizsargbrilles, ķi
veri, drošības jostu, piemērotus darba 
apavus –, tie ir jālieto. Ja cilvēks izvē
las nepareizus darba paņēmienus, arī 
tas ir uzskatāms par gandrīz notikušu 

nelaimes gadījumu. Gandrīz noticis 
negadījums ir kā neapstāšanās pie 
“Stop!” zīmes.

Vislabākā nelaimes gadījumu pro
filakse ir droša uzvedība. Ja redzam 
bīstamību, tad ir jārīkojas vai jāziņo 
kādam, kas to varētu novērst. Viss 
sākas no galvas. Darba aizsardzība 
sākas no uzņēmuma vadības. Tāpēc 
celtniecības uzņēmuma vadītājs ne
drīkst staigāt pa būvlaukumu šortos 
un jēzenēs.

Darba aizsardzība sākas ar katru 
no mums, ieskaitot valsts prezidentu. 
Ja valsts prezidents dodas uz talku, 
ņem motorzāģi un ķeras pie darba, 
tad viņam arī ir nepieciešams sagādāt 
atbilstošu ekipējumu, sākot no cim
diem un aizsargbrillēm. Un vietā, kur 
tiek zāģēti koki, arī prezidentam galvā 
jāliek aizsargķivere, jāvelk darba apavi 
un īpašas darba bikses, kas spētu pa
sargāt no bīstamām traumām, ja zāģis 
izslīdētu no rokām.

Darba drošības viens no pamat
likumiem ir stingri ievērot visus no
teikumus un nepieļaut atkāpes. Darba 
drošība jāievēro vienmēr. Punkts! 
Bez atrunām “ai, man tikai uz brīdi 
jāieskrien, es ātri!”. Nekad nedrīkst 
pieļaut izņēmumus. Tiklīdz būs viens 
izņēmums, tā būs arī otrais, trešais un 
tā bez gala. Darbiniekiem ir jāiemācās 
saprast, kāpēc par tādām lietām ir jā
runā un jālūdz novērst. Pati efektīvākā 
drošas darba vides ieviešanas un no
drošināšanas metode ir šāda: ja kāds 
ziņo par kādu potenciālu risku, tad uz 
to tiek reaģēts un problēma tiek no
vērsta. Jo tad cilvēki saprot, ka ir jēga 
ziņot. Vistrakāk ir tad, ja pasaka, bet 
neviens neceļ ne ausu – ja cilvēki no
prot, ka nekas nemainās, viņi ātri vien 
pārstāj kaut ko teikt, jo saprot, ka no tā 
nav nekādas jēgas.

Laba lieta, ko daudzi uzņēmumi ir 
ieviesuši pēc pašu iniciatīvas, ir darba 
drošības apgaitas, kad tiek pieaicināti 
speciāli apmācīti administrācijas pār
stāvji no citas ražotnes vai no cita ceha, 
lai reizi mēnesī pusstundas laikā iziet 
cauri citam ceham, kurā šie cilvēki ik
dienā neuzturas. Tā ir iespēja pamanīt 
bīstamus darba paņēmienus – pat ap
brīnojami, cik bieži cilvēki dara nevis 
tā, kā viņiem mācīts rīkoties pareizi, 
bet gan aplam ar atrunu “es tā vienmēr 
daru”. Bet, ja ir drošāki darba paņē
mieni, vajag tikai pamēģināt. Tas var 
iepatikties. Un vienlaikus būs novērsts 
kāds gandrīz noticis negadījums, kas 
nepārvērtīsies nelaimes gadījumā l 
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Visas ķezas un ķibeles, kas ar mums atgadās, “apdāvinot” ar nepatīkamām  
atmiņām un arī sāpīgām brūcēm, domās mēdzam kraut vienā kaudzītē ar norādi  
“Nelaimes gadījumi”. Paskatāmies uz to, nopūšamies un nodomājam:  
“Cik labi būtu, ja tā nebūtu noticis…”
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negadījums 
Kā to pamanīt un novērst?

Visiem nelaimes 
gadījumiem vienmēr 
ir cēlonis. Neviens 
nelaimes gadījums 
nenotiek tāpat vienFo
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Kā noskaidrot  
gandrīz notikušu nelaimes gadījumu īstos cēloņus?
Gandrīz notikušam nelaimes gadījumam, visticamāk, ir vairāki cēloņi. Situācijas ir jāanali-
zē soli pa solim, lai atklātu īsto cēloni. Kādas reālas  situācijas analīze:
•  Strādnieks, mēģinot atbrīvot darba mehānismā iesprūdušu dēli, saspieda labās rokas 

pirkstus. Par laimi, trauma nebija smaga.
•  Bet kāpēc tā notika? Roka tika saspiesta, jo strādnieks centās atbrīvot mehānismā ie-

sprūdušu dēli, kuram tur nevajadzēja iesprūst.
•  Kāpēc dēlis iesprūda? Tāpēc, ka tas nebija taisns, bet vienā galā bija nedaudz ieliecies.
•  Kāpēc tas bija ieliecies? Tāpēc, ka kaltē viens dēļa gals bija pāržuvis.
•  Kāpēc viens no dēļa galiem pāržuva? Dēļu kaltē nedarbojās divi ūdens smidzinātāji, 

kuriem vajadzēja nodrošināt dēļu vienmērīgu mitrināšanu žāvēšanas procesā.
Lai novērstu iespējamu nelaimes gadījumu, kura sekas varētu būt nopietnas roku traumas, 
vajadzēja salabot dēļu žāvēšanas kaltes ūdens smidzināšanas mehānismu.

Labā prakse 

Drošs ātrums
Atjautīgi par droša braukšanas ātruma 
ievērošanu uzņēmuma teritorijā parū-
pējies cementa ražošanas uzņēmums 
“Cemex”. Uzņēmuma teritorijā ir no-
teikts braukšanas ātruma ierobežojums. 
Lai pārbaudītu, kā šoferi to respektē, 
uzņēmums nepaslinkoja un nopirka ra-
daru, papildus brīdinot smago automa-
šīnu vadītājus, ka braukšanas ātrums 
tiks kontrolēts un, ja tiks fiksēti ātruma 
pārkāpumi, tad pārāk steidzīgos šoferus 
sodīs ar aizliegumu turpmāk iebraukt 
uzņēmuma teritorijā. Šāds sods atzīs-
tams par efektīvu, samērīgu un ļoti au-
dzinošu. Turklāt tas palīdz uzturēt drošu 
darba vidi. Izcils risinājums!

Slikts piemērs ir lipīgs
Domājot par nelaimes gadījumiem, kas 
varēja nenotikt, pavisam citāds nekā līdz 
šim sāk šķist 4. klases valodas gudrību 
grāmatas “Zīle” vāks. Ko šī izdevuma 
veidotāji ar grāmatas vāka ilustrāciju ir 
vēlējušies pateikt 4. klases skolēniem, 
skolotājiem un bērnu vecākiem? Vai to, 
ka rāpties kokos ir interesantāk nekā 
mācīties skolā? Vai arī to, ka puikas, 
kas nemācās skolā, zīles meklē kastaņu 
zaros? Vai arī to, ka pat mācību grāmatu 
veidotājiem reizēm pietrūkst laika pado-
māt ar galvu? Atliek tikai piekrist Ivara 
Vanadziņa teiktajam, ka vēl nenoticis 
nelaimes gadījums ir acu priekšā. Un 
mums visiem jākļūst apdomīgākiem un 
redzīgākiem, lai laikus pamanītu nelai-
mes draudus un tos novērstu.

Ne tik labā prakse 


