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– Kā jūs raksturotu laiku, kurā 
pašreiz dzīvojam?

– Tā ir politiska un ekonomiska 
krīze, kuru pavada diezgan vienpu-
sīga ideoloģiska orientācija uz nega-
tīvo. Un tas rada diezgan depresīvu 
vidi. Bet, ja visu analizē vēsi un ar 
prātu, pat ņemot vērā to, ka katram 
no mums šī situācija ir atšķirīga, tad 
kopumā tomēr var teikt, ka šis ir ie-
spēju brīdis. Un uzsvēršu, ka šis brī-
dis noteikti nav traģisks. 

– Acīmredzot jums tam ir savs 
pamatojums.

– Traģēdijas patiešām nav. Jā, 
mēs bijām uzšāvušies ļoti augstu. 
Un tagad mēs braucam lejā. Svarīgi 
ir saprast, ka tas ļoti augstais stāvok-
lis Latvijai nebija ekonomiski pama-
tots. Jo labklājība nav nekas tāds, kas 
nokrīt no gaisa. Labklājība ir tas, ko 
dod mūsu dzīve, mūsu darbs, mūsu 

ekonomiskā situācija. Mūsu ekono-
mika nebija ne tuvu tam šķietami ļoti 
augstajam labklājības līmenim, ko 
mūsu sabiedrība vēl pavisam nesen 
baudīja. To radīja nauda uz parāda. 
Normāla situācija ir tad, ja cilvēks 
var nopirkt tik, cik viņš ir nopelnījis. 
Un atbilstoši nopelnītajam veidojas 
arī viņa dzīves standarts. Tas stāsts 
par celtnieku, kas ķieģeļus var atļau-
ties vadāt BMW džipā, ir vakardie-
nas anekdote. Mēs par to varējām 
īslaicīgi papriecāties. Protams, at-
griešanās realitātē nedaudz atgādina 
sāpīgu ietriekšanos sienā.

– Bet tajā pat laikā jūs sakāt, 
ka šis ir iespējām bagāts laiks.

– Mums bija uzblīdis mājokļu 
tirgus, pārāk straujš algu kāpums, 
pārforsēta tirdzniecība, ko radīja tie-
ši šķietamā labklājība. Bet ilūzijas ir 
ļoti nestabils pamats, uz kura neko 
nevar uzbūvēt. Tas, ka šobrīd sama-
zinās daudzu resursu cenas, nāk par 

labu uzņēmējdarbībai. 
Manuprāt, šis patiešām 
ir labs brīdis jaunas uz-
ņēmējdarbības plāno-
šanai un varbūt pat jau 
sākšanai. Vēl grūti pa-
teikt, vai jau esam no-
krituši līdz zemākajam 
krīzes punktam. Var 
gadīties, ka lejupslīdi 
mums nāksies izjust vēl 
kādu brīdi. Tomēr līdz 
ar to tuvojas arī starta 
brīdis jaunam sāku-
mam. Jā, dažiem uzņē-
mējdarbības veidiem 
vietas šajā ekonomikā 
tagad trūkst un varbūt tā 
neparādīsies arī nākotnē, jo ir pa-
zudusi milzīgā naudas masa, kas radī-
ja neprātīgu pieprasījumu. Taču līdz 
ar to atbrīvojas vieta nopietnākām 
nozarēm, piemēram, tam, ko es sau-
cu par ražojošajiem pakalpojumiem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pēteris KRĪGERs  
LBaS priekšsēdētājs

Ja cilvēks vienreiz uzkāpj uz 
grābekļa un tiek pie puna pierē, tad 
spriežam, vai tas noticis neuzma-
nības vai pārāk niecīgas pieredzes 
dēļ. Bet, ja tas pats cilvēks tajā pašā 
vietā uz grābekļa trāpa vēlreiz, tad 

ir skaidrs, ka tā jau bijusi neapdo-
mība vai muļķība.

Sena gudrība piesaka vispirms 
septiņas reizes nomērīt un tikai pēc 
tam griezt, jo, ja griezīsi, kā paga-
dās, pagalam būs tas, kas tev jau bi-
jis, un pie jaunas lietojamas mantas 
arī netiksi. 

Mēs bērnu saudzīgi paņemam 
pie rokas un tikai tad ejam pāri 
ielai. Dodoties ceļā, vēl pirms ie-
darbināts automašīnas dzinējs, mēs 
piesprādzējamies, jo zinām, ka tā 
varam sevi pasargāt, ja nu braucie-
nā kas atgadās. Pat tautas dziesma 
karstgalvjiem piekodina, ka nav 
labi uguns pagali spert ar kāju. 

 Ja to visu apkopo un noformulē 
pavisam ikdienišķi un racionāli, tad 

runa būtībā ir par drošību – dari, 
ko darīdams, apdomā galu. Mums 
ir nepieciešams darbs, lai pelnītu 
sev iztiku, bet tikai drošs darbs spēj 
sniegt labklājību un to īpašo pievie-
noto vērtību, 
ko saucam par 
gandarījumu. 
Un par drošu 
darbu varam 
runāt tikai tad, 
ja par to rūpē-
jas un atbil-
dību uztur ne 
tikai darītājs 
pats un viņa 
darba devējs. Tā ir atbildība daudz 
plašākā nozīmē, kurā neiztikt bez 
valstiskas gudrības un atbalsta. 

Darot darbu, mēs, protams, 
domājam arī par tā augļiem, ne-
atkarīgi no tā, cik plaukstoša 
vai krīzes problēmās slīgstoša ir 
mūsu ekonomika. Mēs piedzī-

vojam jaunus 
laikus, kas liek 
mainīties. Kā 
nomērīt, par cik 
šādā brīdī va-
jadzētu (varbūt 
tomēr jāsaka 
– drīkst atļau-
ties) „nogriezt” 
algas? Daži 
saka, ka varētu 

ņemt un šķērēt nost visiem kādus 
20 % vai pat vairāk. Šādā situācijā 
arodbiedrībām nekas cits neat-

liek, kā skaidri un gaiši pateikt, 
ka daudzu valsts dienestu amatu 
kategorijām algu samazinājums 
20 % apmērā vai vēl vairāk nav 
pieļaujams. Tas nebūs risinājums, 
lai sveiki un veseli izkļūtu no krī-
zes spīlēm. Un nav īsti skaidrs, 
kāpēc tik skaļi no visaugstākajām 
tribīnēm skan viedokļi, ka krīzes 
labākais risinājums ir mazo algu 
samazināšana, bet tik delikāti tiek 
klusēts par tiem, kam jau tagad tā 
sviesta kārta uz maizes biezāka?

Šis laiks prasa ļoti nopietnu 
atbalstu uzņēmējdarbībai. Tai ne-
pieciešama gan katra darbinieka 
lojalitāte, gan valsts atbalsts kā pa-
mats drošam darbam, kas ir mūsu 
labklājības pamatu pamats l

Drošam darbam ir stabili pamati

Mēs dzīvojam reālā pasaulē, kurā notiek reālas lietas – tā ir attīstība, kuras priekšnosacījumi rodas 
pagātnē, ietekmējot nākotni. Šai pagātnē „iedēstītajai” nosacītībai ir sava inerce, kas nosaka 
mūsu šodienas dzīvi. Kā katrs no mums tajā jūtas, lielā mērā atkarīgs arī no katra cilvēka pieejas 
šai dzīvei – vai tā ir vērsta uz sliktā aprunāšanu vai tomēr pozitīva risinājuma meklēšanu. Par to 
sarunājamies ar akadēmiķi, ekonomiskas zinātņu doktori Raitu KARNĪTI.

turpinājumu lasiet 2. lpp. ä
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Tikai drošs darbs spēj 
sniegt labklājību un 
to īpašo pievienoto 
vērtību, ko saucam 
par gandarījumu. 
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Drošu nākotni var uzbūvēt  
tikai atbildīgā valstī

Lolita LūsE

V airāku Latvijas uzņēmumu 
izdevumu sadaļā parādīju-
sies tāda pozīcija kā „ap-
rūpētais darba uzteikums”. 

Rietumeiropā lieto jēdzienu „outpla-
cement” – tā ir noteikta darbinieka 
atlaišanas procedūra, kuras gaitā 
personāla konsultāciju uzņēmums 
šim cilvēkam meklē jaunas darba 
iespējas citos uzņēmumos. Protams, 
konsultatīvā kompānija par savu 
darbu saņem atlīdzību, kuru maksā 
līdzšinējais darba devējs. Latvijā ap-

rūpētais darba uzteikums gan izpau-
žas nedaudz atšķirīgi. 

Aprūpētā darba uzteikuma pakal-
pojumu pārsvarā izmanto starptau-
tiskas kompānijas, kurām jau ir vērā 
ņemama pieredze personāla vadībā. 
Parasti šis pakalpojums ietver da-
žādas konsultācijas par jauna darba 
meklēšanas iespējām, CV veidošanu, 
kā arī ieteicamo uzvedību darba in-
tervijās un cilvēka tiesībām pārrunu 
laikā – ir būtiski zināt arī to, kādus 
jautājumus potenciālais darba devējs 
šo pārrunu laikā nedrīkst uzdot. 

2008. gada rudenī tika likvidēta 
SIA „Swedwood Latvia Ltd.” plātņu 

rūpnīca. No tās ar kolektīvās atlai-
šanas procedūru no darba atbrīvoja 
380 darbiniekus. 

Uzņēmums jau laikus aktīvi aici-
nāja citus Latvijas uzņēmējus piedā-
vāt darbu cilvēkiem, kuriem bija gai-
dāma atbrīvošana no darba Inčukalna 
ražotnē. „Swedwood Latvia Ltd.” 
personāla vadītāja Signe Enkuzena 
neslēpa, ka, slēdzot ražotni, bez dar-
ba paliks lielākā daļa darbinieku, un 
skaidroja, ka uzņēmums šādu lēmu-
mu pieņēmis tāpēc, ka produkcijas 
ražošana Latvijā kļuvusi ekonomis-
ki neizdevīga – tai veidojās pārāk 
augsta pašizmaksa. Taču uzņēmums 

negrasījās savus darbiniekus pamest 
likteņa varā. Viņiem bija nodroši-
nātas visas sociālās garantijas. Visu 
līmeņu darbinieki allaž tika iesaistīti 
lēmumu pieņemšanā. Uzņēmums 
bija ieguldījis līdzekļus personāla ap-
mācībā. Darbinieki bija uzkrājuši arī 
vērā ņemamu pieredzi un attīstījuši 
savas kompetences, strādājot starp-
tautiskā uzņēmumā.

Atlaišanas procesa gaitā Latvijas 
Meža nozaru arodbiedrība un uz-
ņēmuma administrācija noslēdza 
Sociālo vienošanos, kurā darba de-
vējs apņēmās strikti ievērot kolektī-
vās atlaišanas procedūru, apņemo-

Kā rīkoties darba devējam, 
lai atlaistie darbinieki 

neturētu ļaunu prātu uz 
savu bijušo „maizes tēvu” 

un nezaudētu vēlmi ar laiku 
pēc iespējas arī atgriezties 

pie viņa darbā? Viens no 
risinājumiem ir aprūpētais 

darba uzteikums, ko 
izmantojis uzņēmums 

„Swedwood Latvia Ltd.”.

Jauna pieredze – aprūpētais darba uzteikums

turpinājums. Sākums 1.lpp.

– Vai, jūsuprāt, Latvijā uzņē-
mējdarbībai ir radīta droša un 
stabila bāze, kas tai nepiecie-
šama, lai veiksmīgi startētu un 
pilnvērtīgi attīstītos?

– Šo atbalsta bāzi var radīt ti-
kai valsts un valsts politika. Man 
ļoti negribētos atkal kritizēt val-
dību, bet diemžēl esmu spiesta 
teikt, ka pie visa tā, kas Latvijā 
noticis labs, nav uzteicami valdī-
bas pūliņi. Tas pārsvarā bijis da-
biski atbrīvotas ekonomikas at-
tīstības nopelns. Taču pārmaiņu 
laikos, kādos tagad dzīvojam arī 
mēs, no valsts un tās institūcijām 
ļoti tiek gaidīti signāli un zīmes, 
kas liecinātu par drošu atbalstu. 
Bet tieši to mēs vēl neredzam, 
nedzirdam un nejūtam. Valstij, 
no vienas puses, it kā nav naudas, 
līdz ar to tai ir sarežģīti sabiedrī-
bai šo drošību dot, to garantēt un 
arī finansēt. Tāpēc valstij ir ļoti 
svarīgi komunicēt ar sabiedrību 
un daudz vairāk nekā pārticības 
laikos skaidrot un pamatot savu 
rīcību.

– Tieši uz to tagad arī norā-
da skolotāji un vēl vairāku citu 
sabiedriskajā sektorā strādā-
jošo pārstāvji. Cik pamatotas, 
jūsuprāt, ir prasības „negriezt” 
algas? 

– No valsts budžeta finansē-
tās nozares ir nozīmīgas visai sa-
biedrībai. Sakot, ka tajās tiks tikai 
un vienīgi griezts nost, nozīmē 
nodarīt ļaunu sabiedrībai un tās 
attīstībai nākotnē. Arī es nespē-
ju akceptēt valsts attieksmi kaut 
vai pret mediķiem. Nav pieļau-
jams, ka lēmumam par nozares 
finansējuma samazināšanu kā 
tādu buferi priekšā pabīda teju 
atklāti pateiktu „gan jau tauta 
pabaros”. Samazinot algas medi-
ķiem, valsts būtībā pasaka, ka tā 
atbalsta „aplokšņu algas”. Līdzīgi 
ir arī ar citu jomu aizskārumu. 
Un tas nenāk par labu visas valsts 
attīstībai. To pierādījusi arī līdzši-
nējā vēsturiskā pieredze. Pēckara 
vai pēckrīžu periodos, tieši tad, 
kad sabiedrībai ir grūti, attīstības 
mērķu vārdā primāra ir uzticības 
stiprināšana valstij, valsts iekār-
tai un valdībai. Jo tas rada gan 
sabiedrības paļāvību, gan arī lie-
lāku enerģiju darbam, tas atraisa 

uzņēmējdarbību. Un tieši tagad 
Latvijā uzņēmējdarbībai nāk 
„pareizie laiki”. Bet, ja sabiedrība 
neuzticēsies valstij, gludi neies, 
nodokļi netiks maksāti un situā-
cija tikai pasliktināsies. Ja valsts 
orientēsies tikai un vienīgi uz 
budžeta dalīšanu un pārdalīšanu, 
tas būs strupceļš. Mēs nevarēsim 
runāt par gaismu tuneļa galā. Tur 
pat blāzmas nebūs.

– Bet vēl pavisam nesen 
taču dzīvojām labi, pat ļoti 
labi. 

– Starp citu, tā pēdējo gadu 
labklājība bija ne mūsu darbības 
nopelns. Mēs to piedzīvojām, jo 
zviedru bankas gribēja nopelnīt. 
Un tās arī nopelnīja. Un tikai 
uz šīs banku pelnītkāres pamata 
cilvēki uz īsu brīdi varēja justies 
kā bagātnieki. Tā bija ļoti pa-
tīkama un kritisko domāšanu 
iemidzinoša ilūzija. Pat brīdinā-
jumi apdomāt aizņemtās naudas 
vērtību neatrada dzirdīgas ausis. 
Pārgalvība naudas tērēšanā tika 
attaisnotas ar vajadzībām un vēl-
mēm, kuras tik ilgi bijām aiztu-
rējuši sevī. Domājot par šodienu, 
netika domāts par rītdienu. Bet 
arī tad mēs bijām un palikām 
valsts ar vāju un slikti attīstītu 

ekonomiku. Mēs vienkārši sev 
tuvumā nelaidām aksiomu, ka 
viss aizņemtais būs kādreiz jāat-
dod ar uzviju.

Nu ārējas naudas atnestas lab-
klājības laiki pagājuši. Tomēr nav 
jau gluži tā, ka visa nauda būtu 
nez kur pazudusi. Ja tā paliks 
un strādās Latvijā, mēs varēsim 
atsperties. Bet tas notiks tikai 
tad, kad valsts atgūs uzņēmēju 
uzticēšanos. Pārsvarā gan dzird 
sakām, ka svarīgākais ir atgūt 
uzticību banku sistēmai. Bet nē, 
svarīgākais vispirms ir panākt, lai 
cilvēki sāktu uzticēties šai valstij, 
jo tikai tad var gaidīt, ka kāds te 

būs ieinteresēts investēt savus 
līdzekļus. Un tikai tad varēsim 
teikt, ka mēs pārdomāti veido-
jam pamatus mūsu nākotnes 
labklājībai.

– Šķiet, ka mēs visi ar nepa-
cietību gaidām labas ziņas, jo 
tās vienmēr dod cerību.

– Labā ziņa ir tā, ka neviena 
no dziļajām krīzēm Latviju nav 
iespaidojusi pārāk smagi. Iemesls 
daudziem šķitīs paradoksāls 
– mums jau nav daudz, ko ie-
spaidot, jo mums ir ļoti vāja taut-
saimniecība. Runājot līdzībās, ja 
kādam ir 100 latu, tad viņam ne-
var atņemt 1000. Un, lai arī mūsu 
tautsaimniecība ir vāja, tai ir labs 
attīstības potenciāls. 

– Bija neviltots prieks, uzzi-
not, ka pēc gada pārtraukuma 
ražošanu atjaunojusi „Liepājas 
kafijas fabrika”. Tas nozīmē, 
ka šis uzņēmums dod iespēju 
vairākiem desmitiem cilvēku 
atkal atgriezties darbā. Tomēr 
izskatās, ka pārmaiņas ekono-
mikā daudziem likušas uz sevi 
kā darbaspēku paskatīties no 
cita skatu punkta.

– Tas tiesa. Cilvēkiem ir jā-
apzinās sava reālā vērtība darba 
tirgū. Viena no problēmām ir tā, 
ka mūsu ļaudis mēdz būt pārāk 
pašpārliecināti, ambiciozi un ne-
pamatoti prasīgi salīdzinājumā 
ar savu devumu. Tā vietā, lai sev 

pajautātu, ko es varu dot, cilvēks 
vispirms mēģinās tikt skaidrībā, 
ko viņš saņems. 

Situācija darba tirgū mainās 
kā šūpolēs. Ja vēl nesen darbinieks 
varēja diktēt, bet darba devējs 
lūdzās, tad tagad situācija kar-
dināli mainījusies. Bet to, kādos 
darba apstākļos strādāt, to gan 
darbinieks var ietekmēt. Parasti 
gan cilvēki par to īpaši nedomā, 
jo galvenā prasība vienmēr ir un 
paliek lielāka darba alga. Un tad 
arodbiedrības ir tās, kuras uztur 
prasības par drošas darba vides 
veidošanu un uzturēšanu. Tagad 
darba devēji pret saviem darbi-
niekiem kļūst prasīgāki. Bet pra-
sības par darba vidi spēkā jāuz-
tur pašiem darbiniekiem, jo tas ir 
viņu interesēs. Ja darbinieki ļaus 
pasliktināt savu darba vidi, tad 
tā arī notiks. Prasīt drošu darba 
vidi – tā nav nekāda ekstra, tas ir 
tikai normāli. Par labu darbinie-
ku darba devējs būs ieinteresēts 
parūpēties, jo labs darbinieks vi-
ņam ir vajadzīgs. Jāpatur arī prā-
tā, ka te nav labdaru sabiedrība, 
lai naudu kādam maksātu tikai 
par to, ka viņš ir izsalcis vai grib 
apģērbties. Par to darba devējam 
nav jāmaksā. Maksā par to, ka, 
kopā strādājot, kopā tiek nopel-
nīts. Abpusēja cieņa ir absolūti 
nepieciešama. Tas arī ir sociālā 
dialoga pamatu pamats l

Valdis KERIs 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes  
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs

„Mēs likām lietā Raitas Karnītes ieteikumu konkrēti 
izvirzīt savas prasības un vērsties pie atbildīgajām 
Eiropas Savienības institūcijām. Mēs uzrakstījām 
atklātu vēstuli, kurā izteiktajām prasībām pievieno-
jās arī Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Slimnīcu 
biedrība, kas veselības aprūpes sektorā pārstāv dar-
ba devēju pusi. Šī vēstule tika nopublicēta „Latvijas 
Avīzē”. Rezonanse un atsaucība bija pārsteidzoša. 
Jau tagad esam saņēmuši apmēram 7500 atbalsta 
parakstus savām prasībām. Mēs jūtam nopietnu ie-
dzīvotāju atbalstu. Un ar to mēs esam panākuši arī 
zināmu valdības sapratni – tā tomēr panāca pretim 
arodbiedrību aicinājumam neskart veselības aprū-
pes budžetu. Lai arī šī prasība ievērota tikai daļēji, 
grieziens veselības un sociālajai aprūpei bija mazāk 
sāpīgs nekā sākotnēji piesolītais. Es to uztveru kā 
soli sociālā dialoga atjaunošanas virzienā. Izskatot 
atklāto vēstuli, ES komisija atzina, ka problēmas, ku-
ras bijām norādījuši, ir risināmas nacionālā līmenī. 
Tāpēc mums ir tik nepieciešams pilnvērtīgs dialogs 
starp valdību un sociālajiem partneriem.”

Agris sūNA  
Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības prezidents

„Pēc pirmās tikšanās ar jauno iekšlietu ministri 
Lindu Mūrnieci man radās visai droša pārliecība, ka 
esam saprasti. Taču sarunas gaitā arī atklāti pateicu, 
ka tiklīdz tiks skartas policistu algas, īpaši tās, kas ir 
mazākas par 400 latiem pēc nodokļu nomaksas, vai 
vēl mazinātas policijā dienējošo sociālās garantijas, 
tad sekos protesta akcijas. Mēs nekādā gadījumā 
nepiekritīsim arī izdienas pensijas vecuma paaugsti-
nāšanai – tagad policijas darbinieki izdienas pensijā 
var doties no 50 gadu vecuma. No savas puses mēs 
esam apsolījuši meklēt visas iespējas taupīt, kur nu 
tas vēl iespējams. Tāpat vienojāmies par to, ka ab-
pusēji jāuztur pastāvīgs dialogs.” 

Astrīda HARBACEVIČA 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku  
arodbiedrības priekšsēdētāja

„Valdība ir pieņēmusi lēmumu izglītībai un zināt-
nei samazināt finansējumu par 46 miljoniem latu. 
Izglītības un zinātnes ministrija, pildot šo lēmumu, 
paredz pedagogiem šogad atkārtoti samazināt algu 
par vienu slodzi vidēji par 70 latiem. Ņemot vērā, ka 
finansējums pirmsskolas izglītībā, profesionālajā 
izglītībā, augstskolās un zinātnē jau tā tika drama-
tiski samazināts, mēs šo „griezienu” uzskatām par 
nepieļaujamu. Tāpēc arī pieņēmām lēmumu 2. ap-
rīlī doties protesta gājienā, neizslēdzot iespēju, ka 
pēc tam aprīlī vai maijā tiek rīkots arī streiks. Šādas 
akcijas nekādā gadījumā nav mūsu pašmērķis, vien 
veids, kā skaļāk pateikt, ka finansējumu izglītībai un 
zinātnei pat valstij grūtos laikos nedrīkst samazināt. 
Jā, mēs nepiekrītam pedagogu algas samazinā-
šanai par 20 %. Ministrijas piedāvātie iespējamie 
risinājumi – mērķstipendijas un atbalsts no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem – pedagogu algu sama-
zinājuma kompensēšanai neskars visus pedagogus, 
tos labākajā gadījumā varēs izmantot tikai daļa no 
skolotājiem.”

Domas un darbi

Prasīt drošu  
darba vidi –  
tā nav nekāda 
ekstra, tas ir  
tikai normāli.
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ties atbalstīt savus darbiniekus jau-
na darba meklējumos, ieskaitot pat 
palīdzību atrast darbu „Swedwood” 
uzņēmumos citās valstīs. 

„Veidojot šo kopīgo vienošanos, 
bijām saplānojuši savu turpmāko 
rīcību. Un tikai tad uzzinājām, ka šī 
vienošanās pēc savas būtības pilnī-
bā atbilst aprūpētā darba uzteikuma 
burtam un garam,” stāsta Meža no-
zaru arodbiedrības priekšsēdētājs 
Juris Spāre. S. Enkuzena gan pie-
bilst, ka ne visiem darba devējiem 
ir pietiekami resursi, lai apmaksātu 
šo pakalpojumu, jo darbinieku at-
brīvošana, kad tā notiek, samazinot 

darbinieku skaitu, jau tāpat ir sais-
tīta ar lielām izmaksām, jo jāmaksā 
atbrīvošanas kompensācijas, kā arī 
kompensācija par neizmantotajām 
atvaļinājuma dienām. „Swedwood 
Latvia Ltd.” būtībā sniedza tādu 
kā paraugstundu, izvēloties uz-
ņemties papildu rūpes par saviem 
cilvēkiem. 

„Swedwood Latvia Ltd.” atbil-
stoši tam, kā paredzēja vienošanās, 
rīkoja īpašu informatīvi konsulta-
tīvu pasākumu darbiniekiem, kurā 
piedalījās Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Valsts Ieņēmumu die-
nesta, kā arī banku sektora pārstāvji 

un citi eksperti, kuru uzdevums bija 
klātesošajiem izskaidrot viņu tiesī-
bas un iespējas darba zaudēšanas 
gadījumā. Kopīgi tika pārrunāta 
bezdarbnieka statusa piešķiršanas 
un pabalsta aprēķināšanas kārtība 
un vēl daudzi citi jautājumi, kuri 
nenovēršami aktualizējas līdz ar 
darba zaudēšanu. Svarīgi piebilst, ka 
pēc tikšanās ar potenciālajiem dar-
ba devējiem vairākiem desmitiem 
„Swedwood Latvia Ltd.” darbinieku 
uzreiz tika piedāvāts cits darbs. 

Meža nozaru arodbiedrības 
Darba aizsardzības un darba tiesī-
bu sektora vadītājs Āris Smildziņš 

uzsver, ka darbinieku atlaišana un 
jo īpaši kolektīvā atlaišana gan dar-
biniekiem, gan arī darba devējam ir 
abpusēji sāpīgs process. Tādēļ jāliek 
lietā visi iespējamie pasākumi, kas 
palīdzētu šīs nepatīkamās, bet ne-
izbēgamās pārmaiņas pēc iespējas 
atvieglot. Šāds risinājums, nākotnē 
mainoties apstākļiem un uzlabojo-
ties ekonomiskajai situācijai, ļauj 
nenogriezt atpakaļceļu uz darba at-
tiecību atjaunošanu. Prasme korekti 
rīkoties, jo īpaši krīzes situācijās, ir 
viens no svarīgākajiem instrumen-
tiem, kas jāliek lietā, lai nenodarītu 
pāri arī uzņēmuma reputācijai l

„Laima”  
izmanto elastīgu  
ražošanas grafiku

Saldumu ražošanas nozarē tra-
dicionāli ir sezonāls patēriņa cikls 
– decembrī pērkam šokolādi un 
konfektes uz nebēdu, bet janvārī 
un februārī saldumus iegādājamies 
krietni mazāk, līdz ar to samazinās 
arī mūsu lielākā saldumu ražošanas 
uzņēmuma „Laima” produkcijas 
noiets un mazumtirdzniecības ap-
jomi gan Latvijā, gan citās reģiona 
valstīs. Tāpēc uzņēmums ieviesis 
elastīgu ražošanas grafiku, pēc va-
jadzības nedēļā organizējot piecas 
vai četras darba dienas.

„Laimas” valdes priekšsēdētājs 
Normunds Ozoliņš skaidro, ka tā 
nākas rīkoties, lai efektīvāk reaģētu 
uz izmaiņām tirgus pieprasījumā un 
samazinātu uzņēmuma ražošanas 
izmaksas, tajā pat laikā saglabājot 
darba vietas uzņēmuma pastāvī-
gajiem darbiniekiem. Lēmums par 
katras konkrētās darba nedēļas 
garumu tiek pieņemts regulārajās 
ražošanas plānošanas sapulcēs.

 
„Lauma Fabrics” –  
ekonomiskajā režīmā

Tekstilizstrādājumus ražojošā 
SIA „Lauma Fabrics” no februāra 
strādā ekonomiskajā režīmā jeb 
trīs dienas darba nedēļā. Ar darbi-
niekiem ir noslēgta vienošanās par 
šādu darba režīmu līdz aprīļa sā-
kumam. Pilnu darba nedēļu strā-
dā tikai uzņēmuma Pārdošanas 
un mārketinga daļas pārdevēji, 
kā arī atsevišķi ražošanas cehi, 
kas nodrošina pieprasītākās pro-
dukcijas saražošanu atbilstoši 
pasūtījumiem.

Uzņēmuma ģenerāldirektors 
Andris Sedmalis skaidro, ka izvei-
dojušos situāciju vairs nevar saukt 
tikai par finanšu krīzi. Tā kā ir sa-
mazinājies darba apjoms, nācies 
samazināt arī darbinieku algas, 
kā arī štatus, lai uzņēmuma labā-
kajiem darbiniekiem nodrošinātu 
pēc iespējas lielāku darba slodzi.

Uzņēmums cenšas rīkoties pēc 
iespējas pārdomāti, lai varētu tur-
pināt darbu krīzes apstākļos un lai 
darbinieki pilnībā nezaudētu dar-
bu un iztikas līdzekļus. Lai veici-
nātu produkcijas noietu, intensīvi 
tiek meklēti jauni tirgus kanāli arī 
ārvalstīs, piemēram, piedaloties 
starptautiskajās izstādes.

Februāra beigās „Lauma 
Fabrics” apmeklēja Krievijā rīkoto 
ikgadējo starptautisko tekstiliz-
stādi „Textillegprom 2009”. Pēc 
tās nācās secināt, ka, salīdzinā-
jumā ar iepriekšējiem gadiem, 
pieprasījums pēc pasūtījumiem 
ir krietni sarucis. Taču uzņēmums 
savu nākotnes perspektīvu vēr-
tē optimistiski un veido jaunus 
produkcijas paraugus. „Lauma 
Fabrics” pat ir izdevies pār-
ņemt daļu no konkurentu tirgus 
Rietumos. Lai arī pārmaiņas nav 
lielas, tās tik un tā ir patīkamas. 

Liepājā tekstilizstrādājumus 
ražo apmēram 80 uzņēmumi, 
kuros kopumā strādā apmēram 
2500 šīs pilsētas iedzīvotāju. 
Lielākā daļa no šiem mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem izej-
vielas iegādājas no SIA „Lauma 
Fabrics”. Gatavā produkcija, gal-
venokārt sieviešu apakšveļa, tiek 
eksportēta pārsvarā uz Igauniju, 
Krieviju, Ukrainu un Baltkrieviju, 
kā arī Rietumeiropas valstīm.

Katrīna VILDE

– Ar ko tagadējās tenden-
ces atšķiras no agrākajos gados 
reģistrētajām?

– Līdz šim starp reģistrētajiem 
bezdarbniekiem sieviešu vienmēr 
proporcionāli bija vairāk nekā vī-
riešu, bet tagad pirmo reizi vīrie-
šu starp bezdarbniekiem ir vairāk 
– 52 %. Ja runājam par darbu zau-
dējušā cilvēka vidējo statistisko 
portretu, tad visvairāk bezdarbnie-
ku šobrīd ir vecumā no 45 līdz 54 
gadiem. Un nākamā lielākā grupa 
ir cilvēki vecumā no 20 līdz 24 ga-
diem, liekot secināt, ka bez darba 
paliek daudzi augstskolu absolventi. 
Daudzi pie mums nāk no apstrādes 
rūpniecības, no celtniecības. Pēdējā 
laikā jauna straume parādījusies no 
transporta un loģistikas nozares. 

– Vai tas tiesa, ka vīrieši palik-
šanu bez darba psiholoģiski pār-
dzīvo pat smagāk nekā sievietes?

– Tā patiešām arī ir! Un dau-
dziem cilvēkiem brīdī, kad viņi pa-
liek bez darba, būtu nepieciešama 
psihologa palīdzība, jo ne vienam 
vien līdz ar darba zaudēšanu zūd arī 
motivācija dzīvot. Cilvēkam ir jāpa-
līdz neieslīgt depresijā vai atkarībās. 
Dažam varbūt pietiek pat ar nelielu 
sarunu. Viena no raksturīgākajām 
kļūdām, ko cilvēks pieļauj – viņš 
šausta un vaino pats sevi. Taču ne 
jau vienmēr cilvēks bez darba paliek 
tāpēc, ka viņš būtu slikti strādājis.

– Kuru profesiju pārstāvji sta-
tistikā ieņem „līderpozīcijas”?

– Paradoksāli, bet tie ir juristi un 
ekonomisti. Un, ja uz ielas nonāk 
šajās specialitātēs apmācīti cilvēki, 
tad acīmredzot vajadzētu arī anali-
zēt, kāda ir viņu kvalifikācija un cik 
nopietni šie cilvēki tikuši sagatavoti 
darba tirgum. Bez darba palicis arī 
salīdzinoši daudz vidējās izglītības 
skolotāju, mehānikas inženieru, 
būvinženieru, uzņēmējdarbības un 
komercdarbības speciālistu.

– Statistiku veido tie bezdarb-
nieki, kas atnāk un reģistrējas 
NVA. Savukārt tie, kuriem to vai 
citu iemeslu dēļ nepienākas bez-
darbnieka pabalsti, droši vien pie 
jums nemaz neskrien?

– Nevar arī teikt, ka bezdarbnie-
ki nāk reģistrēties tikai pabalsta dēļ 
– pabalstu saņem tikai apmēram 
puse no visiem reģistrētajiem bez-
darbniekiem. Tātad ir pamats domāt, 
ka cilvēkiem ir nepieciešams arī cita 
veida atbalsts un viņi nav zaudēju-
ši cerību to saņemt. Un ja vēl pirms 
dažiem gadiem viena no lielākajām 
problēmām mūsu darbā bija tā sauk-
tie ilgstošie bezdarbnieki, tad tagad 
viņu īpatsvars sarucis uz pusi. Tagad 
mūsu galvenās rūpes ir par tiem, kas 
grib un var atgriezties darbā.

– Cik daudz bezdarbnieku šo-
brīd pretendē uz vienu vakanci?

– Nu jau pāri 40. Patlaban mums 
pa visu valsti pieteiktas apmēram 
2500 vakances. Un tas varētu būt teju 
absolūtais minimums – zemāks va-
kanču līmenis vairs nav iespējams. 

– Vai darba devēji jums vispār 
piesaka vakances?

– Jā! Viņiem tagad pašiem ir ie-
spēja informāciju par vakancēm bez 
maksas ievietot arī mūsu mājaslapā 
internetā – www.nva.gov.lv. 

– Vai NVA ir pievērsusi uzmanī-
bu arī negodīgiem darba piedāvā-
jumiem, kas parādījušies pēdējā 
laikā, kad beigās izrādās, ka tas 
bijis āķis, lai no labticīgajiem dar-
ba meklētājiem izkrāptu naudu?

– Par šo nelāgo tendenci mēs 
esam ļoti norūpējušies. Ir arī skaidrs, 
ka situācijā, kad teju katra darba vie-
ta ir vērtība, uzrodas šādi „labdari”, 
kas savā labā mēģina izmantot cita 
nelaimi. Ar darbā iekārtošanu gan 
Latvijā, gan ārzemēs ir tiesības no-
darboties tikai NVA licencētām fir-
mām. To saraksts ir publicēts mūsu 
mājas lapā. Izlases veidā mēs tās arī 
pārbaudām. Savukārt cilvēkiem, kas 
darbu meklē ar šo firmu starpniecī-

bu, ir ļoti rūpīgi jāizlasa dokumenti, 
kurus viņiem piedāvā parakstīt. Ja ir 
runa par darbu ārzemēs, tad pieeja-
mās vakances ir atrodamas arī NVA 
mājas lapā. Ja cilvēkam rodas kādas 
aizdomas, ka firma rīkojas negod-
prātīgi, viņš droši var vērsties pie 
mums vai meklēt palīdzību Valsts 
Darba inspekcijā. Un te nu jāsaka, ka 
kopš janvāra līdz ar bezdarba līmeņa 
paaugstināšanos sūdzību skaits par 
darbā iekārtošanās firmu nekorektu 
rīcību ir ļoti strauji pieaudzis. Ja cil-
vēkam ir šaubas, vai līgums ir pareizi 
sastādīts, viņš var vērsties pie mūsu 
jurista un saņemt konsultāciju.

– No pagājušā gada mainījās li-
kumdošana, nosakot, ka bezdarb-
niekiem ar atšķirīgu darba stāžu 
nosakāms arī atšķirīgs pabalsta 
saņemšanas laiks – jo mazāks 
darba stāžs, jo īsāks arī pabalsta 
izmaksāšanas laiks. Taču darba 
meklējumi tagad ieilgst. Un šī nor-
ma skar tieši jaunus cilvēkus, ku-
riem jaunā darbā iekārtoties ir ap-
grūtinoši nelielās pieredzes dēļ.

– Mēs uzskatām, ka pabalsta iz-
maksāšanas periods, ja vien tas būtu 
iespējams, ir jāpagarina, turklāt 
tas arī saskan ar Eiropas Komisijas 
ieteikumiem, kas krīzes periodā 
aicina dalībvalstis pārskatīt savu li-
kumdošanu un pēc iespējas rīkoties 
atbilstoši situācijai. Taču, protams, ir 
jārēķinās ar sociālā budžeta iespē-
jām. Un vēlreiz atgādināšu, ka, runā-
jot par pabalstiem, mēs nerunājam 
par visiem bezdarbniekiem. Atklāts 
paliek jautājums par cilvēkiem, kuri 
palikuši bez darba un kuriem arī pa-
balsta nav.

– Tad ko viņiem iesākt?
– Kā viens no risinājumiem ir 

algotie pagaidu darbi. Pat ja tas ir 
darbs par minimālo algu, tā tomēr ir 
iespēja strādāt un nopelnīt. Vēl viens 
ieguvums – cilvēks tomēr neizkrīt 
no aprites. Taču NVA nav tā insti-
tūcija, kas rada jaunas darba vietas. 
Mums ļoti svarīga ir darba devēju 

atsaucība. Ja mēs nezināsim par pie-
ejamajām vakancēm, mēs tās neva-
rēsim piedāvāt bez darba palikuša-
jiem cilvēkiem. Kā viens no veidiem 
dot iespēju cilvēkiem strādāt, ir sub-
sidētā nodarbinātība, taču tā vairāk 
paredzēta invalīdiem, arī cilvēkiem 
pirmspensijas vecumā. Mums ir zi-
nāmas iespējas atbalstīt cilvēkus, ja 
viņi, palikuši bez darba, vēlas uzsākt 
savu komercdarbību vai sākt strādāt 
pašnodarbinātā statusā. NVA pie-
dāvā arī profesionālo un neformālo 
apmācību, īsus kursus. Ņemot vērā 
kopējās tendences, īpaša apmācība 
tagad paredzēta cilvēkiem, kuri pa-
likuši bez darba un kuriem ir kre-
dītsaistības. Jo viņu situācija ir īpaši 
neapskaužama.  

– Tagad daudziem grūti. Bet 
kam visgrūtāk?

– Darba zaudēšana kā ļoti smaga 
atklāsme ir tiem cilvēkiem, kas visu 
savu mūžu strādājuši vienā darba 
vietā. Viņiem ir psiholoģiski grūti 
aprast ar domu, ka darbs, kas ilgus 
gadus uzskatīts par stabilu pamatu 
zem kājām, tagad izzudis kā pavasa-
ra ledus. Un traģēdija ir tajās ģime-
nes, kur darbu zaudējuši abi ģime-
nes apgādnieki. Tieši šiem bezdarb-
niekiem mēs pievēršam vislielāko 
uzmanību viņu darba meklējumos.

– Tādas rindas NVA filiālēs, kā-
das tās ir tagad, vēl nebija nācies 
redzēt. 

– Pagaidām mēs no rindām ne-
varēsim izvairīties. Neraugoties uz 
darba apjoma pieaugumu, mūsu in-
spektoru skaits nav mainījies.  Tiesa, 
arī NVA ir samazināts darbinieku 
skaits, bet mūsu inspektoriem, kas 
strādā ar cilvēkiem, ir pasludināta 
„imunitāte”. Viņiem darba pilnas ro-
kas, turklāt ar „piedevām” – katrs cil-
vēks, kas atnāk uz NVA filiāli, ir nā-
cis ar savu sāpi, ar savu problēmu un 
nereti arī ar aizvainojumu. Un gadās, 
ka tas viss gāžas tieši pār inspektora 
galvu, jo viņam tad nu var pateikt 
visu, kas sakrājies uz sirds...l

Jauna pieredze – aprūpētais darba uzteikums

Bezdarbs ir sekas,  
nevis cēlonis
Pēdējā laikā starp tiem, kas zaudējuši darbu, ir arī tādi cilvēki, kuri bezdarbu kā varbūtību 
nepieļāva pat savos ļaunākajos murgos. Un būtiski ir mainījies arī Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) darba apjoms. Vēl nekad cilvēki pie NVA filiālēm nav stāvējuši rindās vēl pirms 
to atvēršanas. Tik straujš bezdarba pieaugums Latvijā vēl nav bijis. Un bezdarbnieku skaits 
pamazām tuvojas absolūtajam maksimumam. Par to un citām problēmām arī risinājās mūsu 
saruna ar NVA direktori Baibu PAŠEVICU. n
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L. Marcinkēviča: – Darba devēju 
un darba ņēmēju attiecības ir darba 
tirgus centrālā ass. Patlaban attiecības 
darba tirgū ļoti būtiski ietekmē eko-
nomiskā situācija valstī – tā ir pietie-
kami sarežģīta, līdztekus apgrūtinot 
arī uzņēmumu, to vadītāju un tajos 
strādājošo cilvēku situāciju. Pārstāvot 
arodbiedrības, uzreiz teikšu, ka darba 
samaksa ir viena no tām jomām, kuru 
mēs aizstāvam īpaši konsekventi, jo 
cilvēkam par savu darbu jāsaņem sa-
vai kvalifikācijai un darba kvalitātei 
atbilstošs atalgojums. Ir lietas, kurās 
mēs varam un esam gatavi piekāpties, 
tomēr neesam gatavi upurēt absolūti 
visu. Tieši tāpēc mums nepieciešams 
precīzs un vispusīgs skatījums uz no-
risēm un parādībām, kā veidot labā-
ko iespējamo sadarbību darba devēju 
un darba ņēmēju starpā, rēķinoties ar 
sarežģīto situāciju. 

U. Beniķis: – Ja nebūtu darba 
ņēmēju lojalitātes pret darba devē-
jiem, tad problēmas valsts ekonomi-
kā būtu vēl nopietnākas un dziļākas. 
Apstrādājošajā rūpniecībā divus lielā-
kos segmentus veido pārtikas nozarē 
un metālapstrādē un mašīnbūvē no-
darbinātie – kopā viņu ir pat nedaudz 
vairāk nekā puse no visiem šajā jomā 
strādājošajiem. Tieši mašīnbūvē un 
metālapstrādē ir augsts eksporta 
īpatsvars – runa ir par divas trešda-
ļām no visa saražotā. Uzņēmumu 
grupā, kurā nodarbināti vairāk nekā 
20 strādājoši un apgrozījums bijis lie-
lāks par 300 000 latu, pagājušā gada 
apgrozījums pārsniedzis 1 miljardu 
latu. Mēs esam uz eksportu orientēta 
nozare, kura pēdējo divdesmit gadu 
laikā ir notikušas būtiskas struktu-
rālas pārmaiņas, kura strādā ar jau-
najām tehnoloģijām. Mūsu nozarē ir 
investējuši paši uzņēmēji, ir piesaistīti 
arī milzīgi banku kredīti un Eiropas 
struktūrfondu līdzekļi. Nozares uz-
ņēmumi iegādājušies mūsdienīgas 
iekārtas un jaunas tehnoloģijas. Un 
mums ir, ko piedāvāt pasaulei. Arī 
pagājušajā gadā, kad visā pasaulē sā-
kās lejupslīde, mūsu nozare visa gada 

gaitā nodrošināja līdzšinējo pieaugu-
ma tendenci apmēram 13 % apjomā. 
Tas ir tas pozitīvais fons. Taču, atro-
doties pasaules tirgū, mēs esam arī 
jūtīgāki pret pasaules krīzi. Tas, kas 
tagad notiek globāli, nav tikai finan-
šu krīze un runa nav tikai par naudu. 
Tā ir visas ekonomikas krīze. Līdz ar 
to mūsu gala patērētāji, kas ir visda-
žādākās pasaules kompānijas, ir šoka 
stāvoklī. Un pie mums tas atsaucies 
ar to, ka mēs vairs pietiekamā apjomā 
nesaņemam pasūtījumus. Ja analizē-
jam, kas notiek konkrētos nozares 
uzņēmumos, tad daļa no tiem arī ta-
gad turpina strādāt pilnā apjomā, da-
ļai pasūtījumu kļuvis jūtami mazāk, 
bet virkne uzņēmumu pasūtījumus 
nesaņem nemaz. Un, ja šī tendence 
saglabāsies tāda, kāda tā ir šobrīd, 
tad gada beigās ražošanas apjoma 
kritums nozarē varētu būt ap 30 %, 
varbūt pat 40 %. Un tā būtu ļoti tra-
ģiska situācija. Taču, vērojot Rietumu 
valstu aktivitātes, uzsvēršu – īstermi-
ņa aktivitātes, lai glābtu industriju no 
katastrofas, šķiet, tomēr ir cerība, ka 
iespējams arī optimistiskāks notiku-
mu attīstības scenārijs. 

Šajā brīdī es neredzu mums citu 
ceļu, kā vien ļoti racionāla dialoga 
veidošanu ar valsti, valsts institūci-
jām un komercbankām. Mums ir ļoti 
svarīgi apturēt lejupslīdi un panākt 
stabilizāciju – kā platformu, no kuras 
atsperties. Bet vispirms patiešām ir 
jāizdzīvo. Runa ir par dažiem mēne-
šiem. Tas, ko lūdzam mēs kā uzņēmēji, 
ir enerģiskākas īstermiņa aktivitātes. 
Valstī notiek daudz kas, bet tas viss 
notiek ļoti lēnām, turklāt pārsvarā 
uzmanība tiek koncentrēta uz lietām, 
kas labumu varētu sniegt pēc gadiem 
– ilgtermiņā vai vidējā termiņā. Bet 
situācija ir tāda, ka ekonomiski ir 
iemesls valstī izsludināt ārkārtas stā-
vokli tautsaimniecībā ar visām no tā 
izrietošām sekām, kas prasa situāciju 
izvērtēt ļoti ātri, pieņemt konkrētus 
lēmumus un pēc tam arī dinamiski 
rīkoties. Es absolūti nepiekrītu pēdē-
jā laikā tik bieži piesauktajam formu-

lēju-
m a m 

„algu sama-
zināšana”. To var-

būt var piemērot, runā-
jot par valsts sektorā strādā-

jošo atalgojumu. Bet ražojošajos 
uzņēmumos, ja ir mazāk darba, tad 
nevar runāt par algu samazināju-
mu. Ja mums ir mazāk pasūtījumu, 
tas samazinās arī ienākošā naudas 
plūsma. Ja fiziski samazinās darba 
apjoms, tad nevar teikt, ka tiek sama-
zināta alga. Ja šajā ārkārtas situācijā 
uzņēmējam tiek izvirzīta ultimatīva 
prasība saglabāt visus strādājošos un 
jāmaksā pilna alga, mēs zaudēsim 
jebkuru konkurētspēju un nozare 
vispār apstāsies. 

L. Marcinkēviča: – Bet kāda būtu 
iespēja izdzīvot šajā situācijā, kad 
darba algu fonds samazinās?

U. Beniķis: – Viens no piegājie-
niem, ko biežāk pieņem ārvalstu uz-
ņēmēji, kad radikāli nākas samazināt 
darba apjomu, ir korekts darba uztei-
kums, izmaksājot atlaistajiem darbi-
niekiem likumā paredzētās kompen-
sācijas. Mēs vairāk cenšamies pielā-
got tādu modeli kā saīsināta darba 
nedēļa. Samaksāt var tikai to algu, 
kas ir nopelnīta. Un arodbiedrībām 
vajadzētu saprast, ka valstī patiešām 
ir krīze, kad jārīkojas mazliet citā-
dāk nekā tad, kad ekonomika attīstās 
normāli. Un šī situācija arī pieprasa 
noteiktas korekcijas un izmaiņas nor-
matīvajos dokumentos. Svarīgāk par 
viena otra agrāk pieņemta principa 
izpildi šobrīd ir darbavietu saglabā-
šana un spēja vienoties. Piemēram, 
ja pasūtījumu apjoms ir tika 60 % no 
agrākā, tad sanāk, ka, neatlaižot dar-
biniekus, darba pietiek tikai trim no 
piecām nedēļas darbdienām. Gribu 
uzsvērt, ka darba devējs ir ieintere-
sēts saglabāt personālu, jo katrs to-
mēr cer, ka ar laiku situācija uzlabo-

sies. Un grūtos 
laikos ar darba ņē-
mējiem saglabātas 
labas attiecības ir 
ļoti vērtīga nākotnes 
investīcija.

Bet viena lieta gan 
manī raisa dusmas un 
sašutumu – tā muļļāša-
nās valsts līmenī, kad būtu nepiecie-
šama operatīva finanšu instrumentu 
piesaiste. Absolūtajam vairākumam 
uzņēmēju šobrīd trūkst tieši finanšu 
līdzekļu. Bet dialogs ar bankām nu-
pat jau pārvēršas par murgu. Reizēm 
kritisks var būt pat kredītprocentu 
nebūtisks paaugstinājums. 

H. Fogels: – Man šķiet, ka pirmais, 
kas jādara, lai saglabātu savu ražoša-
nu un darba vietas, aizejot uz veikalu 
ir jāizvēlas Latvijas prece. Kāda jēga 
Ekonomikas ministrijā runāt par 
Latvijas ekonomiku, ja uz galda ir 
Lietuvā ražots minerālūdens. Mūsu 
cietumiem piegādā Polijas pienu. 
Kāpēc cilvēki nepērk Latvijas preci? 
Tas ir mūsu valdības „nopelns” un arī 
plašsaziņas līdzekļos uzturētais nega-
tīvisms. Kā jūs uztversiet virsrakstu 
pirmajā lappusē „Latvijas prece nav 
veselīga”!? Pirms dažiem mēnešiem 
augstas  amatpersonas diendienā 
atgādināja: „Taupiet! Nepērciet!” 
Cilvēki paklausīja un patiešām tā arī 

d a -
rīja. Un kas 

notiek tagad? Tagad 
mūs mudina atkal pirkt. Bet 

vai kaut kas ir mainījies, kas pamatoti 
liktu mainīt mūsu uzvedības mode-
li. Šķiet, ka nē. Bet cilvēki ir panikā. 
Pārtikas ražotājiem kopumā neklā-
jas tik slikti, kā dažam labam citam, 
pārtiku vēl pērk. Bet uz kaut ko citu 
viņam pat ir bail paskatīties.

Lielā mērā tas, ar ko sakaramies 
šobrīd, pamazām, bet neizbēgami 
veidojās pēdējo trīs gadu gaitā, kad 

pazuda balanss starp produktivitāti 
un algu līmeni. Algas auga ļoti strauji. 
Un tas jau ir pārmetums valdībai, ka 
laikus netika bremzēti ekonomiskās 
attīstības pārāk straujie tempi. Tagad 
nav gluži korekti pārmest uzņēmē-
jiem, ka viņi maksāja aizvien lielākas 
algas. Mēs „Rīga piena kombinātā” 
arī tā darījām, jo pat krāvējs varēja 
izvirzīt ultimātu – ja nepaaugstinās 
algu, rīt pat viņš būs projām.

U. Beniķis:  – Un gāja ar’ – par 
800 latiem uz celtniecību ķerru dzīt.

H. Fogels: – Un tad pēkšņi vienā 
rāvienā visu nogrieza kā ar nazi. To 
visu vajadzēja darīt pakāpeniski un 
saudzīgāk, arī kredītu jomā. Jā, ar al-

Krīze jāparvar kopīgiem 
spēkiem LBAS pie viena galda aicināja ekspertus,  

kuriem šobrīd sarežģītajos valsts krīzes apstākļos 
nākas risināt virkni problēmu, ar kurām saskaras, 
gan darba devēji, gan darba ņēmēji.

Kurš ne reizi savā mūžā 
nav zaudējis darbu, tam 
grūti iedomāties, kā jūtas 
cilvēks, kuram rīt uz darbu 
vairs nav jāiet
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gām esam uz-
lekuši salīdzi-

noši augstu. Kas 
notiek tagad? Visi 

uzņēmēji pārvērtē 
algas atbilstoši tirgus 

līmenim. Tagad viss 
atkarīgs no cilvēka, cik 

viņš ir kvalificēts un kāda 
ir viņa attieksme pret dar-

bu. Un, ja strādniekam var 
maksāt 500 latu vai 350 latu, 

tad viņam maksās 350 latu. Būs 
unikāls speciālists, būs lielāka 

alga. Tagad visu nosaka pieprasī-
jums un piedāvājums. Un 

cilvēks var izvē-
lēties, kurā no-

zarē iet strādāt. Jā, 
ir profesijas, kurās algas 

neatbilst tajās strādājošo kva-
lifikācijai. Es pats savulaik pabeidzu 

Medicīnas institūtu, bet mediķa pro-
fesijā nepaliku. Un nenožēloju, ka 
aizgāju biznesā.

Ja runāt konkrēti par „Rīgas piena 
kombinātu”, tad uzņēmums cenšas 
noturēt savus darbiniekus, viņus vir-
zot pa karjeras kāpnēm, nevis uz va-
kancēm meklējot cilvēkus no malas. 
Turklāt darbinieki zina, ka konkursi 
vispirms notiks uzņēmuma iekšie-
nē. Tā ir papildus motivācija strādāt. 
Tāpat kā labiekārtota darba vide, kā 
arī skaidri uzņēmuma vadības mēr-
ķi. Man darbinieki ir arī jautājuši, ko 
viņiem darīt, lai veidotu karjeru. Uz 
to vienmēr esmu atbildējis, ka tādā 
gadījumā ir jādara vairāk un labāk, 

nekā no tevis prasa. Tādus darbinie-
kus novērtē un cenšas noturēt.

Ražošanas uzņēmumos ir ļoti 
svarīgi, lai darbinieki būtu apveltīti 
ar pašiniciatīvu apgūt papildus iema-
ņas, lai viņš nepieciešamības gadīju-
mā varētu arī aizvietot citu darbinie-
ku. Līdz ar to šis cilvēks kā darbinieks 
kļūst darba devējam vērtīgāks. 

Protams, runājot par darbu, atal-
gojumu neapiesim. Pret tā saukta-
jām aplokšņu algām būtu jācīnās no 
divām pusēm. Pirmkārt, tās pašam 
darbiniekam nāk par sliktu. Ja viņu 
šīs krīzes apstākļos atlaiž no darba, 
kāds bezdarbnieka pabalsts sanāk, ja 
oficiāli maksāta tikai minimālā alga? 

Un esošā ekonomiskā situācija, patie-
šām provocē aplokšņu algu īpatsvara 
pieaugumu. Un šajā situācijā valstij, 
lemjot par Eiropas naudu piešķirša-
nu tam vai citam uzņēmumam, būtu 
jāņem vērā arī tāds kritērijs, kā uz 
vienu darbinieku nomaksāto nodok-
ļu apjoms. 

Darba devējiem vēl joprojām liels 
slogs ir salīdzinoši ilgais slimības 
lapu apmaksas periods. Manuprāt, 
slimības lapas maksimāli būtu jāap-
maksā no sociālā budžeta. Darba de-
vēji maksā lielus nodokļus sociālajā 
budžetā, tāpēc būtu tikai loģiski, ja 
darbinieka slimība uz darba devēja 
pleciem negultos ar dubultu slogu.

L. Marcinkēviča: – Kā „Rīgas pie-
na kombināts” ir rīkojies, samazino-
ties produkcijas eksporta apjomam?

H. Fogels: – Mums nācās atlaist 
darbiniekus. Tiesa, atlaisto skaits 
nebija liels. Par šiem cilvēkiem pilnā 
apjomā bija maksāti nodokļi, līdz ar 
to viņam pienākas visas atbilstošās 
sociālās garantijas.

J. Kalniņš: – Spriežot par to, cik 
dienas un vai vispār darba devējiem 
vajadzētu apmaksāt savu darbinie-
ku slimības lapas, ir izskanējušas arī 
bažas, ka tajā gadījumā, ja šis slogs 
pilnībā tiks pārlikts uz valsts sociālā 

budžeta pleciem, darba devēji mazāk 
domās par darba vides drošību un 
sakārtošanu savā uzņēmumā. 

Piesaucot krīzi, es piederu pie 
tiem, kas saka, ka pie mums Latvijā 
krīze ir kvadrātā. Jā, globālā krīze aiz-
rāva līdzi arī Latvijas ekonomiku. Bet 
papildu komplikācijas radīja mūsu 
valdības un politiskās pārvaldes lēmu-
mu un rīcības sekas. Un tagad Latvija 
nes savu dubultslogu. Ir skaidrs, ka 
vairs nav iespējams izpildīt virkni 
sociālo garantiju. Runājot par darba 
devēju un darba ņēmēju attiecībām, 
spēle tagad pārsvarā rit vienos vārtos. 
Darba devēji diktē savus noteikumus, 

ignorējot arī koplīgumos paredzētās 
garantijas. Tomēr krīzi nevajadzētu 
uztvert kā indulgenci vienai pusei.

Tiekoties ar darba ņēmējiem un 
viņu pārstāvjiem, man radās pār-
liecība, ka viņi ļoti labi izprot, kādā 
situācijā šobrīd atrodas darba devē-
ji. Tāpēc vēl jo vairāk nav godīgi, ja 
darba devēji nepilda koplīgumu pra-
sības, darbiniekus par šīm izmaiņām 
vispār neinformējot. Bez abpusējas 
sadarbības un respekta var ļoti ātri 
iebraukt vēl dziļākā grāvī.

Nevaru teikt, ka šī brīža situāciju 
varētu raksturot kā darba tiesisko 
nihilismu, taču pēdējā laikā sūdzību 
skaits par darba devēju nekorekto 

rīcību, nepildot Darba likuma prasī-
bas, ir krietni pieaudzis. 

Aizvien vairāk darba devēju saka, 
ka viņi ir spiesti cilvēkus laist bezal-
gas atvaļinājumos. Taču likums pa-
redz, ka bezalgas atvaļinājumu var 
lūgt tikai darbinieks un tikai pēc sa-
vas iniciatīvas. Darba devējam tagad 
ir vara, bet darba ņēmējam ir savas 
tiesības. Nesakārtojot abpusējās at-
tiecības, sūdzību straume neapsīks, 
augs neiecietība pret darba devē-
jiem un būs arī tiesu darbi. Šis laiks 
ir īstais brīdis, lai savestu kārtībā arī 
darba samaksas sistēmu uzņēmu-
mos. Darba koplīgumos ir paredzēta 
virkne sociālo garantiju, bet tajos, 
pretēji Darba likumā noteiktajam, 
tikpat kā netiek reglamentēti darba 
samaksas nosacījumi, kā arī tas, kā 
tiek vērtēta kvalifikācija un par kādu 
darba apjomu ir noteikta konkrētā 
darba samaksa. Kamēr šie nosacīju-
mi nekļūs „caurspīdīgi”, neiecietība 
nemazināsies.

H. Fogels: – Vai tas nozīmē, ka di-
viem cilvēkiem, kas veic vienādu dar-
bu, jāsaņem arī vienāds atalgojums?

J. Kalniņš: – Es nedomāju tik bur-
tiski, jo var ņemt vērā arī citus papil-
du kritērijus. Taču runa galvenokārt 
ir par to, lai katrs darbinieks sapras-

tu, kā veidojas viņa atalgojums. Kad 
statistikā parādās dati, ka šoferi pelna 
lielas algas, tur klāt nav pierakstīts, 
ka tā summa veidojas, pateicoties 
daudzajām virsstundām. Daudzos 
gadījumos darba devēji vienkārši ne-
pilda Darba likumu. Ne jau vienmēr 
var saprast, vai tie bijuši spiedīgi eko-
nomiskie apstākļi, kas darba devēju 
rosinājuši rīkoties ne gluži korekti. 
Varbūt tā bijusi tikai vēlme nemak-
sāt vairāk, ja var maksāt mazāk. Šī ir 
viena no jomām, kurā noteikti jāsa-
darbojas ar Valsts darba inspekciju. 
Nav normāli, ka šoferim tarifa likme 
ir tikai 1,35 lati par stundu. Ir šoferi, 
kas mēnesī nostrādā 330 stundas. Jā, 
tad viņš saņem lielos simtus, nāk klāt 
arī prēmijas. Bet nedrīkstētu pieļaut, 
ka prēmijas un piemaksas dubultā 
pārsniedz tarifa algu. Pie tāda tarifa 
viņš arī ir spiests strādāt virsstundas, 
lai vispār kaut ko nopelnītu. 

Lai arī kādi būtu apstākļi, kas pa-
sliktinājuši uzņēmuma ekonomisko 
situāciju, ir svarīgi, lai darba devēji 
respektētu arodbiedrību. Abām pu-
sēm ir jāsēžas pie sarunu galda un 
jāpanāk racionāla vienošanās ne ti-
kai tad, kad sociālās garantijas tiek 
uzlabotas, bet arī tad, kad tās nākas 
mazināt. Tas abām pusēm ļauj vēl la-
bāk apzināt situāciju. Kad darba ņē-
mējam tiek dota iespēja rosināt savas 
idejas problēmu pārvarēšanai, tas arī 
vairo cilvēka ticību viņa ieguldījuma 
nozīmīgumam uzņēmuma izdzīvo-
šanā un potenciālā attīstībā.

L. Marcinkēviča: – Un kas tagad 
notiek mūsu veikalos?

M. Muceniece: – Mazinoties ap-
grozījumam, tirdzniecībā darbinieku 
vairs netrūkst, darba devējam pat ro-
das iespēja no labiem darbiniekiem 
izvēlēties labāko. Vairs praktiski ne-
tiek pieļauts virsstundu darbs, jau 
pavīd piedāvājumi strādāt nepilnu 
darba laiku. Pārdevējas un kasie-
res līdz šim bija pieradušas, ka tiek 

nodarbinātas pilnu darba laiku. Bet 
tagad tiek piedāvāti citi risinājumi 
– atlaist daļu darbinieku, pārējiem 
saglabājot iespēju strādāt pilnu slo-
dzi vai arī visiem darbiniekiem pro-
porcionāli samazināt darba laiku un 
algu. Un daļa cilvēku nebija ar mie-
ru pāriet uz šo nepilnā darba laika 
režīmu, jo viņiem nebija skaidrība, 
cik ilgi vilksies šis piespiedu stāvok-
lis. Man arī bija saruna ar kāda liela 
tirdzniecības uzņēmuma darbinie-
kiem. Pārsteidzoši, bet viņi bija ar 
mieru, lai tas „grieziens” nāk uzreiz 
– ja jau kaut ko samazina, tad lai sāp 
vienreiz. Pat ja vieni aizies, pārējiem 
tomēr paliks iespēja strādāt pilnu 
darba slodzi un nezaudēt ienāku-
mus. Pagājušajā gadā visos uzņēmu-
mos, kur ir koplīgumi, arodbiedrība 
cīnījās par lielākām algām. Tagad ir 
smags atkritiens. Bet bērnu skološana 
un citi izdevumi nav kļuvuši mazāki. 
Vienas no zālēm, kā šo situāciju pa-
darīt kaut nedaudz vieglāku, ir atklā-
ti pārrunāt reālo situāciju. Situācijas 
ir atšķirīgas, īpaši ja salīdzinām Rīgu 
un reģionus. Un nevajag tās nepatī-
kamās sarunas atstāt uz pēdējo brīdi. 
Laikus pārrunājot ne tikai esošās, bet 
pat iespējamās problēmas, galu galā 
stresa būs krietni mazāk. 

Krīze likusi pieņemt arī tādus lē-
mumus, pret kuriem darba devēji ilgi 
izturējās ar lielu skepsi – runa ir par 
veikala darba laika saīsināšanu, jo 
īpaši vēlās vakara stundās. 

L. Marcinkēviča: – Lielāka daļa 
no tiem, kas darbu zaudējuši, stājas 
rindās pie Nodarbinātibas valsts aģen-
tūras filiālēm. Vairāk nekā 1000 jaunu 
bezdarbnieku katru dienu – tādu vilni 
mēs piedzīvojam pirmo reizi. 

I. Kalvāne: – Pašreiz būtiski mai-
nījusies cilvēku attieksme pret darbu. 
Mūsu filiāļu darbinieki saka, ka cil-
vēki ir ar mieru strādāt jebkuru dar-
bu par jebkuru atalgojumu. Bet šo 
vakanču ir ļoti maz – šobrīd uz katru 
NVA pieteikto vakanci ir vairāk nekā 
40 bezdarbnieku. Raugoties no mūsu 
skatpunkta uz darba devēju iespēja-
mo rīcību, kad viņiem jāizšķiras, vai 
daļu cilvēku atlaist, vai nodarbināt 
visus, taču uz nepilnu darba laiku, 
noteikti labāks risinājums no darba 
tirgus ilgtspējas viedokļa ir dot iespē-
ju cilvēkam strādāt, lai viņš nezaudē-
tu savas darba iemaņas. Varbūt tas 
daža ausīm skanēs savādi, bet svarīgi 
ir, lai cilvēks nezaudētu pienākumu 
un motivāciju nākt uz darbu. 

NVA pagājušā gada nogalē no-
skaidroja, ka apmēram puse no mūsu 
uzrunātajiem darba devējiem šajā 
gadā negrasās palielināt darbinieku 
skaitu, taču arī neplāno to samazināt. 

Un to mēs uztvērām kā labu ziņu. 
Apmēram 12 % darba devēju pat 
plānoja savu darbinieku skaitu palie-
lināt. Bet procentuāli tik pat daudz – 
tomēr samazināt. Taču daļa aptaujāto 
mums nespēja sniegt skaidru atbildi  
– tobrīd krīze jau bija uz sliekšņa un 
tika gaidītas nodokļu izmaiņas. Mēs 
šodien daudz runājām par apstrā-
des rūpniecības problēmām. Mūsu 
statistika uzrāda, ka 15 % šīs jomas 
uzņēmumu darbinieku skaitu plā-
no palielināt, 11 % – samazināt, bet 
52 % – neplāno būtiskas izmaiņas, 
bet 23 % šaubās par savu izdzīvoša-
nu. Tas acīmredzot arī ir saistīts ar 
problēmām eksporta tirgos. Nereti 
darbinieku skaitu uzņēmumos sa-
mazina, ieviešot jaunās tehnoloģijas. 
Ne velti saka, ka tehnoloģijas ir gan 
cilvēka draugs, gan ienaidnieks – jā, 
dzīvi atvieglo, bet bieži vien arī darbu 
atņem.

Bet tirdzniecībā, pat neraugoties 
uz krīzi, tiek plānota attīstība. Šajā 
nozarē ir vērojama liela kadru mainī-
ba – vieni iet projām, citi nāk vietā. 

Salīdzinoši daudz līdzekļu NVA 
šobrīd novirza algotajiem pagaidu 
darbiem, kas, protams, ir īstermiņa 
risinājums, un tomēr cilvēks var strā-
dāt un par savu darbu saņemt algu. 
Kurš ne reizi savā mūžā nav zaudējis 
darbu, tam grūti iedomāties, kā jūtas 
cilvēks, kuram rīt uz darbu vairs nav 
jāiet. Arī nojausma, ka jauna darba 
meklējumi ieilgs, nav patīkama.

L. Marcinkēviča: – Tas arī ir 
iemesls, kāpēc arodbiedrības, ap-
spriežot šo jautājumu arī ar darba 
devējiem, uzskata, ka bezdarbnieka 
pabalsta izmaksas termiņa jānosa-
ka ne īsāks, kāds tas bija līdz 2008. 
gada 1. janvārim – deviņu mēnešu 
garumā neatkarīgi no darba stāža. 
Svarīgākais, ko mēs vēlamies panākt 
– lai kādas būtu jukas, mēs nedrīks-
tam zaudēt cilvēkus. Tagad izskan 
daudz pārmetumu, ka mums bijušas 
pārāk augstas algas. Tam es negribu 
piekrist. Mums bija zemas algas. Jā, 
sistēma nebija sakārtota, bija haoss 
un pašplūsma nozarēs, bet mēs visu 
laiku atpalikām ne tikai no citām 
Eiropas Savienības valstīm kopumā, 
bet arī no saviem kaimiņiem gan 
Lietuvā, gan Igaunijā. Visu neatka-
rības gadus Igaunija mums bija soli 
priekšā. Viņi visus neatkarības gadus 
pakāpeniski cēla algas. Tagad smagi 
ir visiem, bet igauņiem tā situācija 
tomēr ir vieglāka nekā mums. Bet 
laikam tā dzīvē iekārtots – katrs pār-
baudījums ir laba mācība, kas rosina 
sadarboties, lai rastu labākos risi-
nājumus arī tām problēmām, kuras 
pārrunājām šīs diskusijas gaitā l

Krīze jāparvar kopīgiem 
spēkiem

Pēdējā laikā sūdzību 
skaits par darba devēju 
nekorekto rīcību, nepildot 
Darba likuma prasības,  
ir krietni pieaudzis

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta 
darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs  

Juris KALNIņš

Laikus pārrunājot  
ne tikai esošās,  
bet pat iespējamās 
problēmas, galu galā 
stresa būs krietni mazāk   

Latvijas Tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētāja 

Maira MuCENIECE

Grūtos laikos  
ar darba ņēmējiem 
saglabātas labas 
attiecības ir ļoti vērtīga 
nākotnes investīcija   

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības 
uzņēmēju asociācijas valdes loceklis  

uldis BENIķIs

Uzņēmums cenšas noturēt 
savus darbiniekus, viņus 
virzot pa karjeras kāpnēm, 
nevis uz vakancēm 
meklējot cilvēkus  
no malas

RPK bijušais valdes priekšsēdētājs 
Henrijs FoGELs Fo
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DARBINIEKU AVĪZE6 
MARTS 2009

Kas ir darbinieku skaita 
samazināšana?*
Darbinieku skaita samazināšana ir darba līguma uz-
teikums tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar darbinieka 
uzvedību vai viņa spējām, bet ir pietiekami pamatots ar 
neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģis-
ku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. 
(Darba likums, 104. p. 1. d.)

Kad var piemērot darbinieku skaita 
samazināšanu?
Uzteikt darba līgumu darbinieku skaita samazināšanas 
dēļ ir atļauts, ja darba devējam nav iespējams darbinie-
ku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā tai pašā vai 
citā uzņēmumā. (101. p. 4. d.)

Izvērtējiet, kuram darbiniekam ir 
priekšrocības turpināt darba attiecības
•   Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekš-

rocības turpināt darba attiecības ir tiem darbinie-
kiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka 
kvalifikācija. 

•   Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķi-
ras, priekšrocības (neviena no tām nav prioritā-
ra salīdzinājumā ar pārējām) palikt darbā ir tiem 
darbiniekiem: 
-  kuri pie attiecīgā darba devēja nostrādājuši ilgāku 

laiku; 
-  kuri pie attiecīgā darba devēja cietuši nelaimes gadī-

jumā darbā vai saslimuši ar arodslimību; 
-  kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bēr-

nu invalīdu vecumā līdz 16 gadiem; 
-  kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie; 
-  kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīga ienākuma; 
-  kuri ir invalīdi vai slimo ar staru slimību; 
-  kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidācijā; 
-  kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis 

mazāk par pieciem gadiem; 
-  kuri, nepārtraucot darbu, kādā izglītības iestādē ap-

gūst profesiju (amatu, arodu); 
-  kuriem piešķirts politiski represētās personas sta-

tuss. (108. p.)

Pirms uzteikuma noskaidrojiet,  
vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs 
(101. p. 6. d.)
I. Ja darbinieks NAV arodbiedrības biedrs 
•   Iedodiet darbiniekam uzteikumu. (101. p. 1. d. 9. p.)
•   Uzteikumam jābūt pamatotam. Tas nozīmē, ka nav 

pietiekami uzteikumā norādīt tikai uzteikuma tie-
sisko pamatu, kas minēts kādā no 101. panta pirmās 
daļas punktiem, bet ir jānorāda arī uz konkrētiem 
faktiskiem apstākļiem, kas pie tam atbilst un veido 
uzteikuma tiesisko pamatu. Uzteikuma pamatā eso-
šie apstākļi norādāmi tādā apmērā, lai būtu iespēja 
pārbaudīt uzteikuma pamatotību. (102. p.)

•   Uzteikuma termiņš – 1 mēnesis. (103. p. 1. d. 3. p.)
•   Papildus darba devējam ir jāpaziņo NVA par to, ka 

tiek samazināts darbinieku skaits. (104. p. 2. d.)

II. Ja darbinieks IR arodbiedrības biedrs 
•   Darba devējs vēršas pie arodbiedrības, lai saņemtu 

piekrišanu darbinieka atlaišanai.
•   Arodbiedrībai 7 darba dienu ir laikā jāsniedz atbilde.
•   Ja atbilde ir noraidoša, tad darba devējam viena mē-

neša laikā jāvēršas tiesā, lai atlaistu darbinieku.
•   Ja arodbiedrība piekrīt uzteikumam vai arī vispār 

neatbild, tad darba devējs var uzteikt darba līgumu 
viena mēneša laikā no arodbiedrības piekrišanas sa-
ņemšanas dienas.

Darbiniekam ir tiesības prasīt  
laiku jauna darba meklēšanai 
Par laiku un apmaksu vienojas darba līgumā vai koplī-
gumā. (111. p.)

Visas naudas summas izmaksā  
pēdējā darba dienā (128. p.)
•   Atlaišanas pabalsts. To izmaksā atkarībā no nostrādātā 

laika pie darba devēja. Ja darba koplīgumā vai darba 
līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, uzsakot 
darba līgumu darbinieku skaita samazināšanas gadī-
jumā, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbinie-
kam atlaišanas pabalstu šādā apmērā, ja darbinieks pie 
attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts (112. p.): 
-  mazāk nekā piecus gadus – viena mēneša vidējās 

izpeļņas apmērā; 
-  5 līdz 10 gadus – divu mēnešu vidējās izpeļņas 

apmērā; 
-  10 līdz 20 gadus – triju mēnešu vidējās izpeļņas 

apmērā; 
-  vairāk nekā 20 gadus – četru mēnešu vidējās izpeļ-

ņas apmērā.
•   Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu (ne vai-

rāk kā par 2 gadiem). (149., 31. p.)
•   Avansa norēķinu maksājumi.
•   Darba devējam ir tiesības veikt arī ieturējumus.  

(78., 79., 80. p.)

Darba devējam ir pienākums  
pēc darbinieka pieprasījuma   
izsniegt rakstveida izziņu
Izziņu izsniedz par darba devēja un darbinieka darba 
tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, ie-
turētajiem nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu veikšanu. (129. p.)

Darbinieku skaita samazināšanas 
gadījumā darba devējs  
nedrīkst uzteikt darba līgumu (109. p.)
•   Darbinieka pārejošas darbnespējas laikā.
•  Laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā. 
•   Darbinieks neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.
•   Ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā 

līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krū-
ti, — visā barošanas laikā.

•   Ar darbinieku, ja viņš atzīts par invalīdu (izņemot 
pārbaudes laikā).

Kā pareizi samazināt 
darbinieku skaitu?

1.  Izņēmumi, kad obligāti jāgroza darba līgums, noteikti Darba likuma 99. pantā. 
2.  Citāds viedoklis tika izteikts 19. janvāra "Latvijas Avīzes" pielikumā "Izglītība.Karjera", kur autore norādīja, ka 

“lēmums samazināt darbiniekam darba samaksu ir darba devēja vienpusējs lēmums un darbinieka piekrišana šeit 
netiek prasīta”.

3.  Starptautiskās Darba Organizācijas konvencijas Nr.158 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc uzņēmēja 
iniciatīvas” 4.p. noteic, ka darba tiesiskās attiecības ar darbinieku netiek izbeigtas, ja vien nav likumīgu pamatu 
tādai izbeigšanai, kas saistīta ar darbinieka spējām vai uzvedību vai kuru izraisījusi uzņēmuma, organizācijas vai 
iestādes darbības nepieciešamība.

4.  E.Kalniņš. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005, 292–294. lpp.
5.  Piemēram, tiek samazināts darbinieku skaits.
6.  Piemēram, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.
7.  Piemēram, nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums.
8.  Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam — arodbiedrības biedram — bez attiecīgās arodbiedrības 

iepriekšējas piekrišanas, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 47. panta pirmajā daļā un 101. panta pirmās 
daļas 4., 8. un 10. punktā.

•  Darba samaksa ir būtiska līgu-
ma sastāvdaļa, par kuru vie-
nojas rakstveida darba līgumā, 
uzsākot darba attiecības. (sk. 
Darba likuma (turpmāk – DL) 
39. p., 40. p. 1. d. un 2. d. 6. p.)

•  Darba līgumu (līdz ar to arī 
darba samaksu) var grozīt tikai 
savstarpēji vienojoties. (97. p.)1

•  Tomēr jāatzīmē, ka nebūs spē-
kā tādi darba līguma noteiku-
mi, kas pretēji normatīvajiem 
aktiem un darba koplīgumam 
pasliktina darbinieka tiesisko 
stāvokli. (6. p.) Piemēram, ja 
DL 68. pantā ir noteikts, ka pie-
maksa par virsstundu darbu ir 
ne mazāka kā 100 % apmērā, 
tad darba līgumā puses nevar 
vienoties par mazāku apmēru. 
Tāpat nevar noteikt algu, kas 
zemāka par valsts noteikto mi-
nimālo darba algu. (61. p. 1. d.)

•  Tāpēc darba devējam nav tie-
sību vienpusēji samazināt dar-
ba algu! 2 

•  Darba devējam nav arī tiesību 
izvirzīt ultimātu “vai nu piekrīti 
līguma grozījumiem, ar kuriem 
alga tiks samazināta, vai arī tiksi 
atlaists!” 3 Tāpat arī darbinieka 
atteikšanās turpināt darba attie-
cības ar grozītiem noteikumiem 
pati par sevi nevar būt pamats 
izbeigt šīs attiecības.4 

•  Gadījumā, ja darba devējs nevar 
vai negrib (bet tikai sakarā ar 
saimniecisku, organizatorisku, 
tehnoloģisku vai līdzīga rak-
stura pasākumu veikšanu uz-
ņēmumā5, vai arī pamatojot ar 
apstākļiem, kas saistīti ar darbi-
nieka uzvedību6 vai spējām7) ar 
darbinieku turpināt darba attie-
cības atbilstoši esošajiem darba 
līguma noteikumiem, taču vēlas 
turpināt šīs attiecības atbilstoši 
grozītiem darba līguma noteiku-
miem, viņš, saskaņā ar 98. panta 
1. daļu, ir tiesīgs uzteikt darba 
līgumu saistībā ar tajā piedāvā-
tajiem grozījumiem. 

UZMANĪBU! DL 98. panta 1. daļa nav pat-
stāvīgs darba tiesisko attiecību izbeigšanas 
pamats. Šajā normā ir noteikta vienīgi kār-
tība, kādā darba devējs, pamatojoties uz 
kādu no DL 101. panta 1. daļā minētajiem 
darba līguma uzteikuma pamatiem, var 
uzteikt darba līgumu, vienlaikus piedāvājot 
darbiniekam turpināt darba tiesiskās attiecī-
bas atbilstoši grozītiem noteikumiem. 4 

•  Ja darbiniekam, kurš piekrīt 
piedāvātajiem grozījumiem, 
samazinās vidējā izpeļņa, darba 
devējam ir pienākums izmaksāt 
vidējo izpeļņu vēl vienu mēnesi 
pēc līguma grozīšanas.

•  Ja darbinieks nepiekrīt turpi-
nāt darba tiesiskās attiecības 
atbilstoši darba devēja piedā-
vātajiem darba līguma grozīju-
miem, darba devēja uzteikums 
stājas spēkā un darbinieks tiek 
atlaists no darba.

•  Ja darbinieks uzskata, ka darba 
devēja uzteikums nav tiesiski 
pamatots vai ir pārkāpta no-
teiktā darba līguma uzteikša-
nas kārtība, viņš var celt tiesā 
prasību par atjaunošanu darbā. 
Taču šādā gadījumā darbinieks, 
nepiekrītot turpināt darba tie-
siskās attiecības atbilstoši darba 
devēja piedāvātajiem darba lī-
guma grozījumiem, riskē vispār 
zaudēt darba vietu, ja viņa cel-
tā prasība vēlāk tiek noraidīta. 
Tāpēc, ja darbinieks uzskata, 
ka darba līguma uzteikums ir 
prettiesisks, bet tajā pašā laikā 
nevēlas riskēt ar darba vietas 
zaudēšanu, darbinieks var pie-
krist turpināt darba tiesiskās 
attiecības atbilstoši grozītiem 
darba līguma noteikumiem, ne-
zaudējot tiesību viena mēneša 
laikā no uzteikuma saņemšanas 
dienas celt prasību par atjauno-
šanu darbā.4 

•  Šajā ekonomiski saspringtajā 
laikā ir īpaši svarīgi, lai darbi-
nieki būtu iestājušies arodbied-
rībā. Saskaņā ar Darba likuma 
11. pantu, arodbiedrībai ir tie-
sības laikus saņemt informāciju 
un konsultēties ar darba devēju, 
pirms tas pieņem tādus lēmu-
mus, kuri var skart darbinieku 
intereses (īpaši darba samaksu), 
kā arī piedalīties darba samak-
sas noteikumu noteikšanā un 
uzlabošanā. Tāpat darba devējs 
nevarēs darbinieku atbrīvot no 
darba, nesaņēmis arodbiedrības 
piekrišanu.8 

Līdz ar to arodbiedrība  
ir pirmais palīgs, pie kura 

vērsties, ja darba devējs  
vēlas samazināt algu!

19. janvāra "Latvijas Avīzes" pielikumā "Izglītība.Karjera" bija 
juristes komentārs uz jautājumu "Par cik drīkst samazināt algu?" 
Tajā skaidrots, ka par izmaiņām darba samaksā darba devējam 
gan jāinformē rakstiski, bet tomēr tas esot vienpusējs lēmums un 
darbinieka piekrišana netiekot prasīta. No vienas puses – darba 
ņēmēja viedoklis ir jājautā, no otras – viņam nav iespējas "pretoties". 
Vai tiešām nav nekādu iespēju darbiniekam sevi aizstāvēt?

Par darba līguma 
grozījumiem un algu 
vienpusēju samazināšanu

Ja agrāk uz konsultācijām pie LBAS jurista Kaspara RāCENāJA  
cilvēki nāca pa vienam vai diviem, tad tagad reizumis pa durvīm uzreiz 
ienāk krietns pulciņš norūpējušos cilvēku. Pēdējā laikā arī būtiski 
pieaudzis tiesai gatavojamo prasību pieteikumu skaits – ja pērn 
decembrī nācās sagatavot 2 pieteikumus, tad februārī – jau 25.  
Tas nozīmē, ka visos šajos gadījumos pārējās iespējas,  
kas attiecības starp darbinieku un viņa darba devēju ļautu atrisināt 
sarunu ceļā, jau ir izsmeltas. K. Rācenājs uzsver, ka tiesāšanās 
vienmēr ir izmisuma solis. Šoreiz skaidrojam tās likuma normas, par 
kurām visbiežāk lūgtas konsultācijas.Fo
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*  UZMANĪBU! Ja darbinieku samazināšana skar lielāku cilvēku skaitu, tad ir jāpiemēro kolektīvās atlaišanas procedūra 
(106., 107. p.). Par kolektīvo atlaišanu, piemēram, sauc situāciju, kad atlaižamo darbinieku skaits 30 dienu laikā ir vismaz  
5 darbinieki 20–50 cilvēku lielā kolektīvā. (Sīkāk skat. 105. p.)



DARBINIEKU AVĪZE � 
MARTS 2009

Ir jāiemācās 
nenodedzināt tiltus

Dana sĪLE

L iepājas arodbiedrību kon-
sultatīvo centru vada Jānis 
NEIMANIS. Jānim šajā 
darbā jau ir ļoti liela piere-

dze. Sāls pudiem apēsta. Kolēģi par 
Jāni uzreiz saka, ka viņš ir cilvēks, 
kurš ikvienu problēmu cenšas risi-
nāt pēc būtības un pēc iespējas ra-
cionāli. Jāņa principialitāte vienam 
otram var šķist arī kaitinoša, jo no 
lietām, kurām viņš pieķēries, vaļā 
nelaižas, kamēr tiek rasts risinājums. 
Jānis pats pasmejas, ka viņu reizēm 
mēdzot pat dēvēt par suņa naglu sā-
pīgā vietā. Bet labā ziņa ir tā, ka viņš 
ir palīdzējies simtiem cilvēku – ne 
tikai darba ņēmējiem, bet arī darba 
devējiem – gan atrisināt samilzušus 
strīdus, gan atrast kopīgu valodu, lai 
nodzēstu konfliktu ugunsgrēkus.

Sākot sarunu, Jānis uzreiz saka, 
ka šobrīd nodarbinātības jomā pie-
pildās skumjākās prognozes. Un 
bezdarbs vismaz tuvākajā laikā vēl 
pieaugs. 

– Šobrīd apsīkums ražošanas 
jomā sev līdzi zem ūdens rauj arī 
pakalpojumu sfēru. Un problēmas 
pie mums pārsvarā cenšas atrisināt 
uz ierindas cilvēku rēķina. Pietrūkst 
dialoga valsts līmenī. Ir tikai diktāts 
no valsts puses. Šo autoritāro toni 
un manieres diemžēl pārņēmusi arī 
daļa uzņēmēju un iestāžu vadītāju.

– Pie kā tas ir novedis darba 
vidi un kā tajā šobrīd jūtas darba 
ņēmējs?

– Darba vide ir nokaitēta līdz 
baltkvēlei. Saasinājums rodas arī no 
tā, ka daudzviet vakanču piedāvā-

jums ir ne tikai niecīgs, bet drīzāk 
tikai formāls. Daudzi darba devēji 
sola maksāt tikai minimālo algu 
un vilcinās noslēgt darba līgumus. 
Daudz plašāka kļuvusi nelāgā prak-
se psiholoģiski „apstrādāt” cilvēkus, 
piemēram, sasaucot darbinieku sa-
pulci un piedāvājot piespiedu kārtā 
iet bezalgas atvaļinājumā. Es vēlos 
uzsvērt, ka lēmumu par iešanu bez-
algas atvaļinājumā nevar pieņemt, 
kolektīvi nobalsojot, jo darba līgums 
ir slēgts ar katru darbinieku indivi-
duāli. Un tā arī risināms jautājums 
par iespējamo atvaļinājumu. 

– Kā jūs raksturotu patlaban 
dominējošās tendences, ar kurām 
cilvēki saskaras esošās ekono-
miskās krīzes apstākļos?

– Pati situācija ir neapskauža-
ma, turklāt slikti šajā pasaulē ne 
tikai mums. Bet nepatīkamākais 
ir tas, ka Latvijas valsts teju visas 
savas problēmas cenšas risināt uz 
nodokļu maksātāju rēķina. Ja kāds 
uzņēmums šajos apstākļos ir spiests 
pārtraukt ražošanu un atlaist savus 
darbiniekus, tas uzreiz pasliktina 
ne tikai katra konkrētā darbinieka 
un viņa ģimenes dzīvi, bet sarežģī 
arī situāciju pašvaldībās. Un neiz-
bēgami palielinās sociālā spriedze. 
Ekonomiskas stabilizēšanos un vēla-
mo atveseļošanos pie mums bremzē 
arī netālredzīgi administratīvie un 
birokrātiskie lēmumi valsts līmenī.

– Dzirdēju par kādu jaunu „ten-
denci” uzņēmēju uzvedībā – viņi 
mēdzot tā vienkārši „pazust” – cil-
vēki atnākot uz darbu, bet uzņē-
mējs nerādās.

– Jā, tādi gadījumi mēdz būt, īpaši 
mazos uzņēmumos. Un tāpēc darba 

ņēmējiem ir jāzina, kā šādās situā-
cijās rīkoties. Par to, kas noticis, ir 
jāinformē Uzņēmumu reģistrs – jā-
raksta iesniegums, kurā tā arī jāno-
rāda, ka „pazudis darba devējs”. Otrs 
dokuments jāraksta policijai, kurai 
arī jāiesaistās meklēšanā. Un trešā 
vieta, kur jāvēršas, ir Valsts darba 
inspekcija. Šī situācija darbiniekam 
ir patiesi nelāga. Visticamāk, ka dar-
ba algu viņš nav saņēmis. Ja darba 
devējs bēguļo, tas nozīmē, ka arī for-
malitātes nav nokārtotas. Ja cilvēks 
oficiāli nav atbrīvots no darba, tad 
viņš nevar iegūt bezdarbnieku statu-
su un arī bezdarbnieka pabalstu. 

Ja lielu uzņēmumu ekonomisko 
problēmu gadījumos var ierosināt 
maksātnespējas procesu, tad mazo 
dēļ neviens neizrāda jebkādu inte-
resi iedarbināt šo smagnējo un ilgo 
juridisko mehānismu. Nu tad jācī-
nās pašiem, izmantojot pieejamos 
un parocīgākos likumā paredzētos 
instrumentus.

– Ko vēl darba ņēmējiem va-
jadzētu īpaši ievērot, lai izvairī-
tos no dažādiem nepatīkamiem 
pārsteigumiem?

– Der atcerēties, ka datums uz 
jebkura dokumenta ir ne tikai for-
māla atzīme, bet ļoti svarīga infor-
mācija. To atgādinu, jo ne mazums 
nepatikšanu un problēmu cilvēkiem 
radies tikai tāpēc, ka, piemēram, 
izmainītais darba līgums, darba de-
vēja rīkojums utt. parakstīts ar atpa-
kaļejošu datumu. Nereti cilvēkam 
piedāvā darba līguma grozījumus 
parakstīt uzreiz. Bet nevienu doku-
mentu nevajadzētu parakstīt, pirms 
tas nav izlasīts. Otra svarīga lieta – ja 
cilvēks pilnībā neizprot kādu no lī-
gumā ierakstītajiem nosacījumiem, 
tad par to ir jājautā, jāskaidro vai 
jāiebilst. Kad dokuments būs pa-
rakstīts, tad jau būs par vēlu mesties 
jaunas taisnības meklējumos.

– Bet kā cilvēkam rīkoties, ja 
viņam priekšā tiek nolikts līgums 
un pateikts, ka tas tūlīt pat arī ir 
jāparaksta? 

– Ja ir kādas šaubas, nevajag 
strēbt karstu. Darba devējs arī zina, 
ka darbiniekam ir tiesības uz zināmu 
pārdomu laiku. Tādos gadījumos, ja 
darba līgums jau tiek nolikts priek-
šā, bet gribas to vēl mierīgi pārskatīt 
un varbūt arī ar kādu pakonsultēties, 
nu kaut vai ar savu dzīvesbiedru, tad 
uz saņemtā dokumenta var paraks-
tīties par tā saņemšanu, piefiksējot 
datumu. Ja cilvēks nejūtas drošs par 
kādu no līguma nosacījumiem vai 
šo līgumu kopumā, ir vērts lūgt ju-
rista konsultāciju. 

– Kāda patlaban ir situācija 
darba tirgū Liepājas pusē?

– Bezdarba līmenis pakāpies jau 
līdz 10 %, bet izskatās, ka šī vēl nav 
augstākā robeža. Pēdējā laikā gan ir 

parādījušās jaunas vakances, piemē-
ram, transporta jomā un metālap-
strādē. Un tas vieš zināmu optimis-
mu, ka ekonomikas vilciens tomēr 
sakustēsies. Taču ir skaidrs arī tas, 
ka vēl virknē uzņēmumu un iestāžu 
darbinieki tiks atlaisti. 

Viena no lielākajām problē-
mām, manuprāt, ir tā, ka ekono-
miskā situācija valstī, kā arī valsts 
nespēja to veiksmīgi risināt, cen-
šoties izvairīties no sadarbības ar 
sociālajiem partneriem, ir sākusi 
ražot tā saukto melno darbaspēku, 
jo uz ielas vispirms nonāk jauni cil-
vēki ar mazāku darba stāžu. Skolas 
un izglītības sistēma kopumā neno-
drošina pietiekamas zināšanas par 
to, kā funkcionē darba tirgus un kā 
cilvēkam pašam novērtēt sevi dar-
ba tirgū. Jā, valsts piekoptā politika 
šobrīd bojā darba devēju un darba 
ņēmēju attiecības, iespējams, to pat 
īsti neapzinoties. Ekonomika agrāk 

vai vēlāk noteikti atkopsies. Un tie 
cilvēki, kuri tagad palikuši bez dar-
ba, atkal būs nepieciešami darba 
tirgū. Viņi būs jādabū atpakaļ. Bet 
ar sarūgtinātu, pazemotu un lojali-
tāti zaudējušu cilvēku darba devē-
jam risināt veiksmīgu dialogu būs 
daudz grūtāk.

– Darba devējiem arī nav viegli 
laiki.

– Arī grūtos laikos var meklēt un 
arī atrast risinājumus. Ja darba de-
vējs redz, ka divus mēnešus darba 
viņa uzņēmumā nebūs, bet pēc tam 
ražošana vai pakalpojumu sniegša-
na varētu atjaunoties, veiksmīgs ri-
sinājums būtu darba attiecību pār-
traukšana, papildus vienojoties, ka 
tad, kad situācija uzlabosies, cilvēks 
atkal varēs atgriezties savā darba 
vietā. Taču visbiežāk darba devēji 
cenšas „izbraukt” ar tukšiem solī-
jumiem, novilcinot jebkādu reālu 
un skaidru risinājumu, tādējādi 
radot spriedzi, bez kuras varētu iz-
tikt abas puses. Darbinieku likumī-
ga atbrīvošana, pat ja runa ir tikai 
par pāris mēnešiem, ļautu cilvēkam 
nekavējoties iegūt bezdarbnieka 

statusu un saņemt pabalstu, ja vien 
darba devējs ir godprātīgi maksājis 
vai iesniedzis atskaites par valsts 
obligātajām sociālās apdrošināša-
nas iemaksām.

– Uzņēmēji saka arī to, ka vi-
ņiem pat šajos laikos ir grūti at-
rast kvalificētu darbaspēku.

– Tā ir taisnība. Liepājā kuģu 
būvē ir nepieciešami augstas kvali-
fikācijas metinātāji. Pārsvarā šo dar-
bu dara viesstrādnieki no Ukrainas 
un Baltkrievijas. Es domāju, ka arī 
vietējie metinātāji ar pienākumiem 
tiktu galā labi. Bet te ir viena nelai-
me – pieprasījums pēc metinātājiem 
mainās atkarībā no pasūtījumiem, 
šis darbs nav regulārs. Kad ir pasūtī-
jums, labi, bet ko cilvēkam darīt, kad 
šo pasūtījumu nav? Latvijā trūkst tā 
saukto sociālās drošības spilvenu, 
turklāt sociālā sfēra ir ļoti birokra-
tizēta. Patlaban kopējās tendences 
liecina, ka daudziem uzņēmējiem 
trūkst pasūtījumu, lai nodrošinātu 
saviem darbiniekiem pilnu darba 
apjomu. Un šo situāciju savās inte-
resēs pamanās izmantot pasūtītāji, 
bieži vien uzstājot uz grūti izpildā-
miem nosacījumiem, sak’, ja tiksiet 
galā, pasūtījums būs. Ja nē, eju pie 
cita. Tādas prasību spīles uzņēmē-
jam ir ļoti apgrūtinošas, jo saforsē-
tas prasības darbiniekiem parasti 
liek īslaicīgi maksimāli mobilizēties 
un strādāt ar pārslodzi, pēc tam ra-
dot citas problēmas, ja vietā nenāk 
nākamais pasūtījums.

– Vai sarežģītā ekonomiskā si-
tuācija un pārmaiņas darba tirgū 
ir mainījusi darba devēju attiek-
smi pret arodbiedrībām?

– Varbūt kāds to uzskatīs par 
paradoksu, bet man ļoti loģisks 
šķiet pavērsiens, ka pie mums uz 
konsultāciju centru pēc padoma 
nāk arī darba devēji. Darba devē-
ji interesējas, kā nepieciešamības 
gadījumā mainīt darba līgumus 
atbilstoši Darba likuma prasībām. 
Arodbiedrības nav darba devēja ie-
naidnieks. Arodbiedrību misija ir 
arī izprast abas puses un atrast tām 
abām labāko iespējamo risinājumu.

– Vai jums ir iespēja spriest, 
cik efektīva ir arodbiedrības dar-
bība tajā vai citā darba kolektīvā?

– Es zinu, ka tajās pašvaldību te-
ritorijās, kur uzņēmumos darbojas 
arodbiedrības un ir slēgti darba kop-
līgumi, pašvaldībām ir salīdzinoši 
lielāki ieņēmumi budžetā no iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa. Pašvaldības 
arī ir atzinušas, ka arodbiedrība ir 
zināms sociālā miera nodrošinātājs. 
Salīdzinot divus uzņēmumus ar lī-
dzīgu apgrozījumu, ir redzams, ka 
tur, kur ir arodbiedrības, tomēr ir 
lielāks algu fonds, ļaujot secināt, ka 
tur darbinieku intereses tomēr tiek 
vairāk respektētas l

Reģionālo konsultantu  
pieņemšanas laiki
Pirmdienās . . . . . . . . 10.00–14.00
Otrdienās. . . . . . . . . . 14.00–18.00
Ceturtdienās . . . . . . . 10.00–14.00
JELGAVA
Elektrības iela 10, LV-3001
Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45
E-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv
LIEPāJA
Celtnieku iela 19, LV-4601
Konsultants Jānis NEIMANIS
Tālr. 63 42 30 95
E-pasts: janisn@lbas.lv
VALMIERA
Rīgas iela 10, LV-4201 
Konsultante Linda PēTERSONE
Tālr.: 20 22 23 26; 64 23 32 21
E-pasts: linda.petersone@lbas.lv

DAuGAVPILs
Saules iela 5a, LV-5401
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 
Kaspars RĀCENĀJS 
(pieņem pēc pieraksta)
Tālr. 67 03 59 05
E-pasts: kaspars@lbas.lv
Konsultants darba aizsardzības  
jautājumos  Mārtiņš PUžULS
(pieņem pirmdienās un trešdienās 
plkst.16.00–18.00,  
piektdienās plkst. 9.00–12.00) 
Tālr. 67 03 59 59
E-pasts: martins@lbas.lv

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību  
un darba aizsardzības jautājumos

Latvijā ir izveidoti pieci LBAS konsultatīvie centri, kuros profesionāli speciālisti sniedz  
bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos ne tikai  
arodbiedrību biedriem, bet visiem strādājošajiem un arī darba devējiem.  
Šie centri atrodas Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī un Rīgā.

Konsultatīvajos centros var saņemt informāciju un konsultācijas par normatīvo aktu praktisko 
piemērošanu, piemēram, par darba tiesību un darba aizsardzības pārkāpumu novēršanu darba 
vietās. Te var saņemt arī atzinumus par darba līgumu, darba koplīgumu un darba devēju rīkojumu 
atbilstību normatīvajiem aktiem darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos.Fo
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Ekonomiskā 
situācija valstī 
ir sākusi ražot 
tā saukto melno 
darbaspēku, jo 
uz ielas vispirms 
nonāk jauni cilvēki 
ar mazāku darba 
stāžu.
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Linda ZARIņA

Kam darbs birojā 
pasvešs, tas 
varbūt arī pa-

vīpsnās un teiks, ka sēdēt pie galda, 
veroties datora ekrānā un klabinot 
klaviatūras taustiņus, ir viena vienī-
ga izprieca. Taču jāatceras, ka katrai 
medaļai ir divas puses. Un, neredzot 
tās abas, veidojas ačgārna bilde. 

Kopā ar LBAS konsultantu darba 
aizsardzības jautājumos Mārtiņu 
PUŽULU veram durvis uz virtuālu 
vidējo statistisko biroju, kur ir galdi, 
krēsli, datori un, galvenais, cilvēki, 
kas šajā vidē strādā.

Telpa un apgaismojums
Lieliem un pat ne tik lieliem priekš-
niekiem visos laikos bijuši atsevišķi 
kabineti. Bet lielākā daļa no ierindas 
darbiniekiem savas darba dienas pa-
vada atklāta tipa birojos. Kā secinā-
juši darba vides eksperti un pētnieki, 
atklātais birojs, lai arī darbam tajā ir 
savi plusi, nepavisam nav optimāla 
darba vide, jo tajā neizbēgami vei-
dojas papildus traucējoši faktori, 
piemēram, lielāks troksnis, kas trau-
cē koncentrēties darbam, caurvējš 
un vēl citi riska faktori. Svarīga ir arī 
šajā vidē strādājošo darbinieku psi-
holoģiskā saderība. Taču pat tad, ja 
darba vide no dažādiem aspektiem 
nav perfekta un situāciju nav iespē-
jams radikāli mainīt vai no šīs darba 
vides atteikties, ir jācenšas rast opti-
mālākos risinājumus.

Cik tuvu mēs vēlamies just sava 
kolēģa plecu un cik darba vietu 
var iekārtot vienā telpā? Normatīvi 
paredz, ka ieteicamā darba telpas 
minimālā platība ir vismaz 4,8 m2. 
Domājot par darba telpu sienu krā-
sojumu un mēbeļu virsmām, gudri 
rīkojas tie interjeristi un dizaineri, 
kuri piedāvā sienas krāsot gaišos 
matētos toņos, tāpat arī mēbeles ie-
saka iegādāties ar matētām un gai-
šām darba virsmām, lai neveidotos 
papildu atspīdums.

Strādājot birojā, acīm labvēlīgāks 
ir dabiskais apgaismojums, taču 
mūsu platuma grādos rudens, zie-
mas un agra pavasara laikā pat tradi-
cionālajā darba laikā rodas nepiecie-
šamība arī pēc mākslīgā apgaismo-
juma. Nogurdinošs un acīm kaitīgs 
ir ne tikai pārāk zems, bet arī pārāk 
augsts apgaismojuma līmenis, tāpēc 
pārdomāti jāizvēlas veicamajam 
darbam optimālais apgaismojums.

Galds
Šķiet it kā vienkārši un tik pašsapro-
tami – ja telpā paredzētas darba vie-

tas četriem cilvēkiem, tad ienesam 
četrus galdus, un lieta darīta. Taču 
pilnīgi iespējams, ka te strādās gan 
neliela auguma sieviete, gan vīrs, kas 
brīvajā laikā spēlē uzņēmuma bas-
ketbola komandā un kura augums ir 
ap diviem metriem. Tāpēc ir svarīgi, 
lai galdu varētu pielāgot darbinieka 
augumam un viņa kāju garumam, 
lai tās nav jāloka deviņos līkumos. 
Galdam jābūt vismaz 72 centimet-
rus augstam. Ieteicams, lai galda 
virsma būtu regulējama un atbilstoši 
piemērojama katra pie tā strādājošā 
darbinieka augumam. Normatīvos 
noteikts arī minimālie galda izmēri 
– 1,2 x 0,8 m, bet galda optimālais 
izmērs ir 1,6 x 1,0 m, lai būtu vieta 
gan datoram, gan citām nepiecieša-
majām papildierīcēm un dokumen-
tiem. Galda virsmas lielumu nosaka 
arī veicamais darbs. Galda stūriem 
vajadzētu būt noapaļotiem, lai neras-
tos nejaušas traumas. Tāpat ir jābūt 
arī pietiekami daudz vietai ap galdu, 
lai ļautu pie tā strādājošajam cilvē-
kam bez liekas piepūles piekļūt savai 
darba vietai un no tās arī izkļūt.

Krēsls
To, cik liela nozīme ir krēslam, lai 
darbs tiktu labi paveikts un tajā sē-
došais cilvēks pēc kārtīgas darbdie-
nas justos nevis pārguris, bet gan 
patīkami gandarīts par paveikto, 
vislabāk spēs novērtēt tieši tie, kuri 
vismaz reizi savā mūžā izbaudījuši 
mocības, kuras radījis nepiemērots 
krēsls. 

Lai noskaidrotu, cik piemērots ir 
mūsu katra darba krēsls, jānovērtē 
visas tā priekšrocības un arī trūku-
mi. Piemēram, ja tam ir pieci balsta 
ritentiņi – normatīvi iesaka izman-
tot krēslus ar pieciem atbalsta punk-
tiem pret grīdu –, tad jāpārliecinās, 
vai kāds no ritentiņiem nav bojāts 
un krēslam līdz ar to netrūkst daļa 
no tā funkcionalitātes un ērtībām.

Labam darba krēslam jābūt aprī-
kotam ar regulēšanas mehānismiem, 
kas viegli izmantojami, tajā sēžot. 
Krēsla atzveltnei jāatbalsta mugura 
arī jostas un krustu apvidū, ko pa-
nāk, atbilstoši regulējot atzveltnes 
augstumu un slīpumu. Ja mugurai 
nav atbalsta vai tas ir nepietiekams, 
ātri vien parādās sāpes jostas un 
krustu apvidū, kas liecina par pār-
lieku slodzi mugurkaulam. Līdzīgas 
problēmas var rasties arī tad, ja dar-
ba krēsls ir pārāk augsts vai pārāk 
zema ir galda virsma un kājām zem 
galda trūkst vietas.

Mēbelēm darbavietā – gan krēs-
lam, gan galdam – ir jābūt piemēro-
tām cilvēkam, turklāt tām „jāsaskan” 
savā starpā. Tikai tad strādāšana pa-
tiešām būs ērta.

Dators
Datora displejam jāatrodas perpen-
dikulāri logam, lai gaismas stari no 
loga tieši nekristu uz datora ekrāna 
un neradītu atspīdumu. Ja nav ie-
spējams nodrošināt šādu perpendi-
kulāru pozīciju, tad jebkurā gadīju-
mā pagrieziena leņķis nedrīkstētu 

būt mazāks par 45º pret logu. Ja 
telpā, kurā cilvēki strādā ar datoru, 
dienas gaitā iespīd spilgta saule, tad 
logi noteikti jāaprīko ar saules sta-
rus necaurlaidīgām žalūzijām vai 
aizkariem, kas ļauj regulēt gaismas 
plūsmu. Ja telpas logi vērsti uz aus-
trumiem vai rietumiem, tad labāk 
izvēlēties vertikālās žalūzijas, bet, 
ja telpas logi atrodas ziemeļu vai 
dienvidu pusē, tad efektīvākas būs 
horizontālās žalūzijas. Žalūzijas vai 
aizkari var atrisināt situāciju arī tajā 
gadījumā, ja datora monitoru nākas 
novietot ar aizmuguri pret logu.

Displejam jābūt viegli regulēja-
mam – pagriežamam vai nolieca-
mam, lai varētu ērti regulēt tā attā-
lumu un skata leņķi attiecībā pret 
cilvēka acīm. Vēlams, lai ekrāns at-
rastos ne tuvāk par 45 cm no acīm, 
bet ne tālāk par 75 cm. Monitora 
augšējai malai jāatrodas acu augstu-
mā vai nedaudz zemāk.

Galvenie palīgi datu ievadē ir kla-
viatūra un pele, kuru kvalitāte tieši 
ietekmē darba procesu, tāpat svarīgs 
ir ērts to novietojums. Klaviatūrai 
un pelei būtu nepieciešamas arī pa-
līgierīces, piemēram, paliktņi, kas 
darba gaitā nodrošina ergonomisku 
plaukstu stāvokli, tādējādi samazi-
not arodslimību rašanās iespēju.

Ja cilvēkam, kas strādā ar dato-
ru, nepieciešamas brilles, tad vē-
lams tās izgatavot ar lēcām, kurām 
ir īpašs šim nolūkam piemērots 
pārklājums.

Strādā, strādā, atpūties...
Tiem, kuriem ikdienā darbu nenā-
kas darīt sēdus, grūti pat noticēt, ka 
tieši šī poza ķermenim un jo īpa-
ši mugurkaulam rada lielu slodzi. 
Sēdus poza apgrūtina asinsriti, tā 
var provocēt sāpes, saspringumu un 
pastiprinātu nogurumu. Lai cilvēks, 
strādājot sēdus, justos ērti, vienlīdz 
svarīgi ir itin visi faktori – gan telpas 
iekārtojums, gan galds, gan krēsls, 
gan dators un pat peles paliktnis. 
Un nav iemesla vīpsnāt par ieteiku-
miem savas veselības un labsajūtas 
vārdā ik pa laikam izkustēties un arī 
pavingrot.

Vislabāk būtu ik pēc katras pie 
datora nostrādātas stundas, izkustē-
ties uz 5–10 minūtēm. Ja pie datora 
nostrādātas divas stundas no vietas, 
tad nepieciešama vismaz 15 minūšu 
atpūta. Un tai vajadzētu būt aktīvai 
atpūtai, pēc iespējas veicot noteiktu 
vingrinājumu kompleksu. Biežāki 
un īsāki pārtraukumi ir ieteicamāki 
par retākiem, lai arī ilgākiem atel-
pas brīžiem. Bet jebkurā gadījumā 
par atpūtu nevarēs uzskatīt to lai-
ku, kurš nosacītajā pārtraukumā 

starp diviem darba posmiem tiks 
pavadīts turpat pie datora, „pastai-
gājoties” internetā, kontaktējoties ar 
draugiem.lv vai uzspēlējot kādu da-
torspēlīti. Ja reiz atpūta, tad tikai pa 
gabalu no datora! Un tikai par labu 
nāks, ja brīvā brīdī tiks pavingrināti 
pirksti un plaukstas, pleci, mugura 
un kājas. 

Auksti vai silti? 
Ieejot telpā, cilvēks ļoti ātri gluži in-
tuitīvi novērtē, cik viegli vai grūti vi-
ņam būs strādāt šajā vidē. Daudzās 
biroju telpās gaisa apriti nodrošina 
kondicionieri. Viens no riska fak-
toriem ir pārāk jaudīga kondicio-
nēšanas un ventilācijas sistēmas 
ekspluatēšana, kas var radīt caurvēja 
efektu Papildus jāatceras, ka šai teh-
nikai nepieciešama regulāra tehnis-
kā apkopē, piemēram, jāmaina filtri.

Dzīves gaitā katram no mums 
veidojas savi ieradumi, arī tas, kādu 
gaisa temperatūru izjūtam kā savu 
komforta vidi. Ja vienā telpā strādā 
vairāki cilvēki, kuriem ir atšķirīgas 
vēlmes, tad jāmēģina atrast zelta 
vidusceļu. Nevienam no kolēģiem 
nav jāciešas, zobus sakodušam, lai 
kāds cits varētu izvērsties pēc sirds 
patikas. Diez vai bieži gadīties tādas 
situācijas, kad viens vērs logu vaļā, 
lai telpu izvēdinātu, bet otrs tūlīt 
pat to demonstratīvi cirtīs ciet, taču 
domās gan jau daudzi no mums tā 
būtu rīkojušies, ja ļautu brīvu vaļu 
savām izjūtām. Turklāt darba vide, 
kas cilvēkam, tajā strādājot, rada dis-
komfortu, tieši ietekmē arī viņa dar-
ba efektivitāti. Tā ir tēma, par kuru 
darbiniekiem vajadzētu nevis iekost 
mēlē un dusmīgi klusēt, bet pārrunāt 
ne tikai savā starpā, bet arī ar darba 
devēju, lai rastu labāko risinājumu.

Lai pie direktora kabineta rindā 
nesēdētu Jānis, Pēteris, Ilze un arī 
Dace ar vienu un to pašu problē-
mu, daudzos kolektīvos ir ievēlētas 
darbinieku uzticības personas, kuru 
misija ir racionāli risināt dialogu 
starp darba ņēmējiem un darba de-
vēju, piesakot radušās vai iespēja-
mās problēmas un piedāvājot arī to 
potenciālos risinājumus.

Lai arī aizvien biežāk cilvēki 
mēdz teikt, ka viņiem ir gatavi strā-
dāt jebkuru darbu, būtībā nevienam 
nav vienalga, kādos apstākļos nāk-
sies strādāt. Ja darba vidē ir izvērtēti 
iespējamie riski un tie tiek novērsti 
vai samazināti līdz saprātīga riska 
robežai, tad iegūst visi – darbinieks 
strādā drošā un veselīgā vidē, bet 
darba devējam ir lojāla komanda, 
kas ne tikai grib, bet arī spēj strādāt 
efektīvi l
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Gudri iekārtots birojs 
palīdz strādāt
Skolotāji ik rītu stājas klases priekšā, pārdevēji – pie letes, 
kasieri sasēžas savās kases „ligzdās”, bet šoferīši – katrs pie 
savas stūres... Un vesela armija dažādu profesiju cilvēku sāk 
savu ikdienas lietišķo randiņu ar datoru. Ieraugot biroju, tā 
iekārtojumu un aprīkojumu, var visai labi spriest, cik labi vai ne 
tik labi jūtas šeit strādājošies cilvēki. 

Pret logu novietots displejs rada 
atspulgu, būtiski apgrūtinot darbu. Ērta darba vieta ir viens no efektīva un droša darba pamatnosacījumiem.
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