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Konkursu “Profs” Latvijas
Brīvo arodbiedrību
savienība (LBAS) rīko jau
septīto gadu pēc kārtas.
Šogad konkursā “Profs”
piedalījās 1290 audzēkņi
no 35 Latvijas profesionālās
izglītības iestādēm. Bet
finālā 5. decembrī Biznesa
augstskolā “Turība” tiksies
tikai piecas komandas, kas
izcīnījušas uzvaras reģionos.
Rīgu un Rīgas reģionu finālā
pārstāvēs Rīgas Celtniecības
koledža, Kurzemi – Saldus
Profesionālā vidusskola,
Latgali – Bebrenes
Profesionālā vidusskola,
Zemgali – Jēkabpils
Agrobiznesa koledža,
bet Vidzemi – Ogres Valsts
tehnikums.

Foto – Arnis Rugājs

“Profs” māca būt drošiem un pārliecinātiem

Rīgas krāsas “Profa” finālā aizstāvēs Rīgas Celtniecības koledžas komanda “Virpuļi”

Ī

paši sīva cīņa par vietu finālā ri
sinājās Rīgā, jo pusfinālā startēja
lielākais komandu skaits – des
mit. Bet visaugstākie rezultāti
tika fiksēti Vidzemes reģiona pusfi
nālā, kurā līderi – Ogres Valsts tehni
kums – savā kontā ieguva 73,9 punk
tus no 80 iespējamajiem.
Ogres Valsts tehnikuma koman
da konkursa “Profs” finālā iepriekšējos
gados iekļuvusi vairākkārt, 2009. gadā
tiekot arī pie galvenās uzvaras, taču
nākamajos trijos gados ogrēniešiem
nācās samierināties ar 2. vietu, piekāp

joties Kurzemes reģiona agrākajiem
līderiem – Liepājas Valsts tehnikuma
komandai.
Te gan jāņem vērā, ka katru gadu
skolu komandu sastāvi mainās. Līdz
pagājušajam gadam “Profā” varēja
startēt tikai vecāko kursu audzēkņi.
Taču skolu pārstāvji savos ierosinā
jumos, kā pilnveidot konkursu, bija
izteikušies, ka vajadzētu dot iespēju
piedalīties ne tikai “lielajiem”, bet arī
citu kursu audzēkņiem. Ņemot vērā
šo skolu vēlmi, jau pagājušajā sezonā
konkursā varēja iesaistīties arī jaunā

ki “profi”. Un tas nozīmē, ka ar labām
zināšanām darba tiesībās un darba
aizsardzībā tagad var tikt arī pie vai
rākkārtējas piedalīšanās konkursā.
Ogres Valsts tehnikuma skolotājas
Daiga Zvirbule un Gita Kalnaģeidāne
neslēpa, ka, gatavojoties konkursam,
jauniešiem skaidrojušas, ka rezultātu
izšķirs ne tikai labas zināšanas, bet arī
prasme tās izmantot īstajā laikā un īs
tajā vietā. Pusfināla rezultāti pierādīja,
ka skolotāju padoms audzēkņiem lieti
noderējis. Ogres “lieliskā desmitnie
ka” dalībnieki, pošoties uz finālu, arī

uzsvēra, ka viņiem šogad esot ļoti labs
komandas kapteinis – Pēteris Bitāns –,
kurš ne tikai labi orientējas darba tie
sību un darba drošības jautājumos, bet
ir arī atjautīgs, radošs un mērķtiecīgs,
kā arī protot iedvesmot komandas
biedrus.
Saldus Profesionālās vidusskolas komanda “Profā” ir piedalījusies
vairākkārt, bet finālā iekļuvusi pirmo
reizi. Skolotāja Vita Apša, kas tagad
gatavo komandu lielajam pārbaudīju
mam, atzīst, ka audzēkņiem ir milzīgs
gandarījums par uzvaru starpfinišā:

– Braucot uz pusfinālu, mums bija
tikai viens mērķis – nepalikt pārējiem
“astē”. Par to, ka mēs varētu būt pirmie,
pat nedomājām. Mēs dažādās darba
tiesību un darba aizsardzības tēmas
apguvām tā, kā parasti mācāmies citus
priekšmetus, daudz nestresojot par to,
ka priekšā konkursa pārbaudījums.
Daudz spēlējām interaktīvo spēli por
tālā prakse.lv, kas labi attīsta loģiku.
Manuprāt, tieši loģiski izspriestās at
bildes uz jautājumiem palīdzēja mūsu
komandai uzvarēt.
Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä

Veselība nav prece, kuru paņemt no veikala plaukta
Ilma RUGĀJA

Foto – Arnis Rugājs

A

plūkojot arodslimību sta
tistiku, gandrīz vai ne
gribas ticēt savām acīm.
Ja 1996. gadā Latvijā bija
11,5 pirmreizējie arodslimnieki uz
100 tūkstošiem nodarbināto, tad
2009. gadā – jau 140,5 arodslimnie
ki uz 100 tūkstošiem nodarbināto.
Pieaugums par 12 reizēm! ES attīstī
tajās valstīs pēdējos gados pirmreizēji
reģistrēto arodslimnieku skaits sama
zinās, Latvijā – pieaug. Vai tas ir tikai
statistikas paradokss vai patiesi mūsu
bēdīgā situācija?

Par to, kā atpazīt arodslimības un
strādāt veselīgāk, sarunājos ar Rīgas
Stradiņa universitātes Darba drošības
un vides veselības institūta speciālisti
un Paula Stradiņa Klīniskās univer
sitātes slimnīcas Aroda un radiācijas
medicīnas centra arodveselības un
arodslimību ārsti Jeļenu RESTI (att).
– Visai šokējošajai statistikai ir sa
līdzinoši vienkāršs izskaidrojums. ES
attīstītajās valstīs arodslimnieku skaits
samazinās, jo gadu desmitu gaitā tajās
ir ne tikai veikta rūpīga arodslimību
diagnostika, bet arī pārdomāti uzlabo
ta darba vide. Savukārt Latvijā pēdējo
piecu gadu laikā ir būtiski uzlabota

arodslimību diagnostika un cilvēki arī
paši pēc savas iniciatīvas biežāk vēr
šas pie arodārstiem. Darbinieki tiek
vairāk informēti par iespējamajiem
arodsaslimšanas riskiem, kā no tiem
izvairīties, un arī to, kā rīkoties tad,
kad arodslimība kļuvusi par realitāti.
Taču veselīgas pārmaiņas darba vidē
nav notikušas tik strauji.
Tagad ik gadu Latvijā tiek reģis
trēti apmēram 100 pirmreizējie arod
slimnieki uz 100 tūkstošiem nodarbi
nāto. 2012. gadā Latvijā tika reģistrēts
801 pirmreizējais arodslimnieks, no
kuriem 63 % tika diagnosticēti Rīgā
un Rīgas rajonā.

Augstākais reģistrēto arodslimī
bu skaits Latvijā tika fiksēts 2009. un
2010. gadā – ekonomiskās krīzes laikā,
kad ļoti daudzi cilvēki zaudēja darbu.
Tad pie mums bija ļoti liels pacientu
pieplūdums. Tas nenozīmē, ka dažā
das arodkaites viņiem nebūtu bijušas
iepriekš. Vienkārši tobrīd no darba
atlaistajiem cilvēkiem radās brīvs laiks
un papildu motivācija ne tikai vairāk
uzmanības pievērst savai veselībai, bet
arī parūpēties par sociālo nodrošinā
jumu laikā, kad nav darba, bet līdzekļi
izdzīvošanai un veselības uzlabošanai
nepieciešami.
Turpinājumu lasiet 8. lpp. ä
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Aktualitātes
Eiropas Sociālā fonda
projekta “Darba
attiecību un darba
drošības normatīvo
aktu praktiska
piemērošana nozarēs
un uzņēmumos”
aktualitātes

Mālpils
Profesionālā
s
vidusskolas
komanda

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā,
Daugavpilī un Valmierā ikviens var
bez maksas saņemt konsultācijas
par darba tiesiskajām attiecībām
un darba aizsardzību. LBAS konsultanti palīdz arī sagatavot prasības
pieteikumus tiesai, ja darbinieka un
darba devēja strīds skar darba tiesiskās attiecības.
l l l

27. un 28. novembrī Latviešu biedrības namā notiks LBAS organizēts
starptautisks forums “Aktualitātes
darba tiesiskajās attiecībās un
darba aizsardzībā – problēmas
un risinājumi”. Foruma galvenais
mērķis ir aktualizēt sabiedrībā diskusiju par darba attiecību praksi un
uzlabot iedzīvotāju izpratni par darba drošību Latvijā, īpašu uzmanību
pievēršot grozījumiem Darba likumā
un arodbiedrību lomai šo jautājumu
risināšanā. Foruma gaitā tiks prezentēti jaunāko pētījumu dati, kas
atspoguļo šābrīža situāciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības
jomā Latvijā. Lai nodrošinātu daudzpusīgāku priekšstatu par minētajām
tēmām, notiks vairākas ekspertu paneļdiskusijas, kurās piedalīsies LBAS
un tās dalīborganizāciju eksperti, kā
arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un valsts iestāžu pārstāvji, juristi un darba aizsardzības
speciālisti.
l l l

LBAS mājaslapā www.arodbiedribas.
lv sadaļā “Informatīvie materiāli” ikvienam interesentam ir pieejami rezultāti, kas iegūti šoruden notikušajā
iedzīvotāju aptaujā, ko LBAS veica
kopā ar sabiedriskās domas pētījumu
centru SKDS, izjautājot par darba attiecību praksi un izpratni par darba
drošību Latvijā. Pētījuma mērķis bija
apzināt un izvērtēt pārmaiņas, kādas
notikušas sabiedrības zināšanās un
attieksmē pret darba aizsardzību un
darba tiesībām piecu gadu laikā, kopš
tiek veiktas aktivitātes ESF projektā
“Darba attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”.
l l l

Šoruden klajā nākuši divi LBAS sagatavoti metodisko materiālu izdevumi.
Ekonomikas zinātņu maģistre un
praktiskās grāmatvedības speciāliste Maija Grebenko izstrādājusi tēmu
“Darba un atpūtas laika uzskaite un
apmaksa”. Savukārt juridisko zinātņu doktore un Latvijas Universitātes
lektore Daina Ose izstrādājusi tēmu
“Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana”.
Abi metodiskie materiāli elektroniskā
formātā būs pieejami LBAS interneta
mājaslapā arodbiedribas.lv
l l l

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Kā labāk dzīvot”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par
darba tiesiskajām attiecībām.
Papildu informācija: projekta vadītāja
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv
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Liepājas Valsts tehnikuma sko
lotājas Ingas Vasermanes “trenētās”
audzēkņu komandas līdz šim “Profā”
guvušas vislabākos rezultātus, uz
varot finālā četras reizes un plūcot
uzvarētāju laurus pēdējos trīs gadus
pēc kārtas. Taču šoreiz I. Vasermane
atzina:
– Abas mūsu komandas šoreiz pus
finālā iegāza neuzmanība. Vairākums
skolēnu kārtīgi neizlasīja jautājumus
un uzdevumu noteikumus. Savukārt
tie, kuri atbildes zināja, nebija pietie
kami uzstājīgi, lai pārliecinātu pārējos
komandas biedrus par savu taisnību,
kā arī ļāvās netiešām žūrijas provo
kācijām. Protams, neliels rūgtums
par neiekļūšanu finālā ir. Taču mums

ir visas iespējas sevi pierādīt nākama
jos konkursos. Tāpēc tagad turēsim
īkšķus par Saldus Profesionālo vidus
skolu, lai viņi cienīgi aizstāv Kurzemes
godu konkursa finālā!
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
komanda savus spēkus konkursā
“Profs” jau izmēģinājusi vairākus ga
dus, taču, līdzīgi kā saldenieki, jēkab
pilieši finālam šogad kvalificējušies
pirmo reizi. Izrauties vadībā reģiona
pusfinālā komandai izdevās, patei
coties labām zināšanām par Darba
likumu un spējai prasmīgi orientē
ties likuma pantos. Skolotājs Jurijs
Rižiks piebilst, ka jaunieši darba tie
sību pamatus jau bija apguvuši skolā,
savukārt zināšanas darba aizsardzībā
nācies studēt no pašiem pamatiem.

Skolotājs stāsta, ka attaisnojies viņa
stratēģiskais plāns, veidojot komandu
no dažādu kursu topošajiem komerc
darbības un IT speciālistiem:
– Par mūsu komandu varu teikt –
viena galva gudra, bet desmit – vēl
gudrākas. Man ir prieks, ka jaunieši
konkursa gaitā prata labi sastrādāties
un maksimāli efektīvi izmantot savas
zināšanas.
Savukārt audzēkņi atzina, ka kon
kursa uzdevumu risināšanas gaitā lab
prāt būtu pakonsultējušies ar skolotā
ju. Taču to nepieļauj konkursa notei
kumi. Tāpēc nācās vien paļauties tikai
uz pašu zināšanām.
Te jāpaskaidro, ka pirms konkur
sa sākuma visu komandu dalībnieku
mobilie telefoni un somas tiek atdoti

skolotājiem, bet skolotāji notiekoša
jam var sekot tikai no “droša attāluma”,
kas nozīmē – jebkāda priekšāteikšana
nav iespējama.
Bebrenes Profesionālās vidusskolas komanda “Profā” piedalās pirmo
reizi. Skolotāja Ilga Mališeva stāsta, ka
doma piedalīties šajā erudīcijas kon
kursā bijusi jau sen. Taču iepriekšējos
gados konkursa norises laiks sakritis
ar skolas audzēkņu prakses laiku, tālab
nav bijis iespējas izveidot komandu.
– Tā kā sapratām, ka citām koman
dām ir lielāka pieredze, mēs pusfinā
lam gatavojāmies ļoti nopietni, īpašu
uzmanību pievēršot Darba likuma
studēšanai. Tagad jāsaka, ka pūliņi ne
bija veltīgi.

Būt sociāli atbildīgam ir ikviena uzņēmuma gods
Latvijā jau četrus gadus uzņēmumiem
ir iespēja “izmērīt” savu sociālo atbildību
un ilgtspēju, izmantojot īpašu vērtēšanas
instrumentu – “Ilgtspējas indeksu”. Indeksa
mērījumu specifika un kritēriji ir tik vispusīgi,
ka mazam vai vidējam uzņēmumam tos visus
izpildīt ir gandrīz neiespējami. Taču arī mazajiem uzņēmumiem, kas strādā, ievērojot
labas prakses principus, pienākas atzinība.
Lai rosinātu Latvijas mazos uzņēmumus
attīstīt tālredzīgu biznesa praksi, “Ilgtspējas
indeksa” iniciatori – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Korporatīvās
ilgtspējas un atbildības institūtu un vadošajām darba devēju un uzņēmēju organizācijām – aicina uzņēmumus novērtēt savu
biznesa atbildības līmeni.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētājs Pēteris KRĪGERS uzsver,
ka atbildīga uzņēmējdarbība ne vien vei-

cina valsts ekonomikas stabilitāti, bet arī
liecina par uzņēmuma gatavību paaugstināt
konkurētspēju un veidot pozitīvu dialogu ar
darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem.
– Līdz šim “Ilgtspējas indeksā” esam
analizējuši Latvijas lielo
uzņēmumu uzņēmējdar
bības praksi. Taču līdztekus tam mēs jūtam, ka
tepat līdzās strādā ļoti
daudzi mazie, vidējie un
pat mikrouzņēmumi, kas
atbildīgi rūpējas ne tikai par saviem darbiniekiem, bet arī sabiedrību un vidi. Tieši
tāpēc ir būtiski, lai tiktu novērtētas arī mazo
uzņēmēju iniciatīvas un šie paraugi iedvesmotu arī pārējos.
12. decembrī interneta vietnē www.
ilgtspejasindekss.lv tiks atklāts jaunais uz-

ņēmējdarbības testa instruments “Atbildīga
biznesa novērtējums”. Ar tā palīdzību (pēc
reģistrācijas) pašnovērtējumu varēs veikt
jebkurš Latvijas uzņēmums, kurā strādā ne
vairāk par 50 darbiniekiem.
Atšķirībā no “Ilgtspējas indeksa”, kas
tiek organizēts noteiktā laika periodā, mazo
uzņēmumu vērtēšanas instruments būs
pieejams un izmantojams jebkurā laikā.
Šajā vietnē būs
arī aplūkojams to uzņēmumu saraksts, kas
būs veikuši savu pašvērtējumu, taču katra
atsevišķā uzņēmuma iegūtie rezultāti citiem
interesentiem publiski pieejami nebūs.
Piedaloties “Atbildīga biznesa novērtējumā”, uzņēmums iegūs arī informāciju par
to, kā viņš statistiski “izskatās” uz citu savas

nozares vai visu pārējo vērtējumā piedalījušos uzņēmumu fona. Jo vairāk uzņēmumu
pieteiksies šai aktivitātei, jo objektīvāks
priekšstats veidosies par to, kāds ir uzņēmumu korporatīvās atbildības līmenis.
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace HELMANE uzsver, ka
Latvijā maziem un vidējiem uzņēmumiem ir
nozīmīga loma ekonomiskajā vidē:
– Tāpēc ir svarīgi novērtēt un sekmēt
ikviena centienus īstenot atbildīgu biznesa
pieeju. Ilgtspējīga un atbildīga uzņēmējdarbības prakse veicina ne vien paša uzņēmuma, bet arī kopējās biznesa vides un
valsts ekonomikas stabilitāti. Tā ir daudzu
pasaules valstu uzņēmējdarbības tendence – apzināties savu lomu un nozīmi kopējā
ekonomikas sistēmā, īstenojot atbildīgu un
tālredzīgu pieeju saviem darbiniekiem, videi
un tirgus jautājumiem l
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LBAS priekšsēdētāja vietniece un
konkursa “Profs” žūrijas vadītāja Līvija
MARCINKĒVIČA uzsver, ka ar katru gadu
skolu audzēkņu zināšanas par darba tiesībām un darba drošību uzlabojas:
– Jaunieši šā gada konkursam ir ļoti
nopietni gatavojušies. Tas atspoguļojas
arī pusfinālu kopējos rezultātos. Konkursa
dalībnieku labās zināšanas lielā mērā ir arī
skolotāju nopelns. Viņi nesavtīgi iegulda
savu laiku un darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam, tur īkšķus par viņiem konkursa gaitā, priecājas par panākumiem un
uzmundrina, ja komandai nākas piekāpties
stiprākiem sāncenšiem. Raugoties no malas, reizēm šķiet, ka skolotājiem pārdzīvojumi ir pat lielāki nekā bērniem. Līdz finālam
tiek tikai labākie no labākajiem.
Piedaloties konkursā “Profs”, visi tā dalībnieki gūst neatsveramu pieredzi, kas lieti noderēs arī turpmākajā dzīvē. Savukārt mums kā konkursa rīkotājiem ir liels gandarījums par
labajām atsauksmēm, kuras septiņu gadu laikā, kopš risinās “Profa” prāta spēles, esam
saņēmuši no skolām.
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Savukārt Rīgas krāsas “Profa” fi
nālā aizstāvēs Rīgas Celtniecības koledžas komanda “Virpuļi”, kura bija
vienīgā starp visām reģionālo pusfi
nālu komandām, kas precīzi tika galā
ar vienu no sarežģītākajiem uzdevu
miem – pēc citātiem (neizmantojot
internetu) Darba likumā atrada visus
desmit prasītos pantus un nodemons
trēja, ka arī labi izprot likuma normas
pēc būtības.
Paši jaunieši gan atzīst, ka par šā
uzdevuma atbildēm pirms rezultātu
paziņošanas nav bijuši tik pārlieci
nāti, jo atbildes vienlaikus paralēli
meklējuši vairāki komandas pārstāv
ji, taču laika ierobežojuma dēļ nav
paguvuši pārlasīt atbildes. Komandas
dalībnieks Helmuts Nežborts atzīst,

ka uz pusfinālu braukuši ar mērķi ie
kļūt finālā.
Fināla cīņas asumam, šķiet, maz
liet pietrūks Valmieras Profesionālās
vidusskolas spēcīgās komandas.
Valmierieši Vidzemes reģionā palika
godpilnajā 2. vietā. Apkopojot visu
pusfinālu rezultātus, izrādījās, ka
valmieriešu sniegums bijis otrs labā
kais arī kopvērtējumā. Taču ceļazīme
uz finālu katram reģionam bija tikai
viena…
Par uzvaru 2013. gada konkursā
“Profs” katrs komandas dalībnieks sa
ņems interneta veikala dāvanu kartes
120 latu vērtībā. 2. vietas ieguvēji –
dāvanu kartes 70 latu vērtībā, 3. vietas
ieguvēji – 50 latu vērtībā, bet katrs fi

nālists no komandām, kas ierindosies
4. un 5. vietā saņems dāvanu kartes
25 latu vērtībā.
Dāvanu kartes mācībām noderī
gu lietu iegādei saņems arī tās skolas,
kuru komandas finālā izcīnīs pirmās
trīs vietas.
Konkursa “Profs” mērķis ir vei
cināt jauniešu izpratni par darba
tiesībām un darba aizsardzību, kā
arī dot iespēju viņiem labāk iepazīt
arodbiedrības un to lomu darbinieku
interešu aizstāvībā un darba attiecību
risināšanā. Konkursu “Profs” LBAS
rīko sadarbībā ar Izglītības un zināt
nes ministriju, Labklājības ministriju
un Valsts darba inspekciju l
Publikāciju sagatavojusi Ilma RUGĀJA
un Karīna JAVTUŠENKO

Foto – Arnis Rugājs
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LBAS jurists un konkursa “Profs” žūrijas
loceklis Kaspars RĀCENĀJS septiņus gadus gatavo konkursa jautājumus par darba
tiesībām.
– “Profs” ir erudīcijas konkurss, kurā
tiek iekļauti spēles elementi, lai jauniešiem
būtu vieglāk nostiprināt noderīgas zināšanas. Galu galā arī reālajā dzīvē ir daudz
situāciju, kuras var atrisināt, ņemot talkā
spēles elementus.
Konkursa mērķis ir pamudināt jauniešus labāk apgūt pamatzināšanas darba
tiesībās un darba aizsardzībā. Katru gadu
konkursam veidoju jaunu jautājumu komplektu, taču būtībā lielākā daļa jautājumu
atkārtojas, tikai “pārģērbti” citādos formulējumos. Un tas tiek darīts ne jau tāpēc, ka
man būtu slinkums izdomāt kaut ko jaunu,
bet gan tāpēc, ka darba tiesībās ir noteikts
nepieciešamo pamatzināšanu minimums,
kurā orientēties vajadzētu ikvienam cilvēkam, kas ienāk darba tirgū. Tās ir pamatlietas, kas ir jāiemācās, jāzina un jāatceras,
līdzīgi kā ieliekot ēkas pamatus, lai māja,
kas uz tiem tiks celta, būtu stabila.
Tieši zināšanas ir tā bagāža, kas komandām jāņem līdzi uz konkursu “Profs”.
Par to, ka visas komandas gatavojas finālam, par to žūrijai šaubu nav. Tāpēc mans
ieteikums jauniešiem ir būt drošiem un
pārliecinātiem par savām zināšanām.
Kurzemes reģiona pusfināla gaitā izveidojās traģikomiska situācija, kad viena no
komandām, stāstot par savu risinājumu,
atbildē pieļāva kļūdu, bet citas komandas
to neizanalizēja un uztvēra kā pareizu atbildi, konkurentu kļūdu pārķerot, iekļaujot savās atbildēs un tā sabojājot savus sākotnēji
pareizos konkursa uzdevumu risinājumus.
Tas notika tikai tāpēc, ka viena komanda
nebija pietiekami zinoša un pakļāvās žūrijas provokācijai ar precizējošu papildjautājumu, bet pārējās komandas neiedomājās,
ka arī stipri konkurenti var kļūdīties. Un tikai
viena no septiņām komandām nesāka lieki filozofēt, bet palika pie sava risinājuma

un paskaidroja, kāpēc viņi domā tā un ne
citādi. Un tieši šī pārliecība par savām zināšanām konkrētajai komandai arī palīdzēja
uzvarēt pusfinālā.
Kāda ir morāle?
Nevajag iet provokāciju pavadā pat
tad, ja “provokators” ir žūrijas pārstāvis. Ne
vienmēr tie, kuri izskatās, ka zina, patiešām
arī zina. Ja tu zini un esi par to pārliecināts,
tad paliec pie sava! Un nešpiko kļūdas!
Un vēl kāds ieteikums, kas var noderēt
dažādās situācijās – ļoti rūpīgi izlasiet jautājumus, dariet to vienmēr un ar vislielāko
nopietnību izturieties pret dokumentiem,
zem kuriem liekat savu parakstu.
– Skolu komandu dalībnieki saka,
ka jūs viņu atbildes vērtējat ļoti stingri.
– Es vērtēju taisnīgi. Konkursa laikā
netrūkst ne spriedzes, ne emociju. Katra
komanda cīnās, kā prot. Es jau pusfinālos
smejoties esmu teicis – lai cik tās meitenes
būtu smukas, lai kā viņas smaidītu, punkti
par nepareizu atbildi tik un tā netiks piešķirti. Atbildes uz konkursa jautājumiem
tiek vērtētas pēc ļoti strikti noteiktas punk
tu sistēmas, lai komandām būtu skaidrs,
ka visi tiek vērtēti godīgi.
Kurzemes reģiona pusfinālā mums
šogad radās sarežģīta situācija, jo Saldus
komanda nejauši nebija nodevusi vienu no
vairākām lapām ar uzdevuma atrisinājumiem. Taču uzdevums bija izpildīts gandrīz
perfekti. Ja punkti par atbildēm uz šo uzdevumu netiktu ieskaitīti, komandai vairs nebūtu jēgas turpināt cīņu par iekļūšanu finālā. Uzdevuma izpildes gaitā žūrija uzmanīgi
sekoja visu komandu darbam. Pārkāpumi
Saldus komandai darba gaitā netika fiksēti. Tāpēc žūrija pieņēma lēmumu komandai
organizēt atklātu papildu pārbaudi, lai visi
klātesošie varētu pārliecināties, ka punkti
tiek nopelnīti godīgi.
Par savu aizmāršību viņi saņēma “visaukstāko dušu” – viņiem tika uzdots visvairāk jautājumu un tika prasītas izsmeļošas
atbildes. Un viņi tika galā!l

Foto – © Ana Blazic Pavlovic – Fotolia.com

Bērna kopšanas pabalsts tagad pienākas arī strādājošajiem vecākiem
No 2013. gada 20. novembra arī strādājošie vecāki var saņemt bērna kopšanas
pabalstu par bērna kopšanu līdz viena gada
vecumam, ja šajā laikā nesaņem maternitātes vai vecāku pabalstu.
Finansējums bērna kopšanas pabalsta
izmaksai vecākiem, kuriem saistībā ar atgriešanos darbā pārtrauc maksāt vecāku
pabalstu, paredzēts 2014. gada budžetā.
Līdz ar to bērna kopšanas pabalstu par
2013. gada novembri un decembri vecākiem izmaksās 2014. gada janvārī. Taču
vecākiem jauns iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai nav jāiesniedz.
Šo pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) piešķirs automātiski.
No 2014. gada 1. janvāra bērna kopšanas pabalsts un vecāku pabalsta minimālais apmērs būs 120 lati (171 eiro) mēnesī
līdzšinējo 100 latu vietā. Bērna kopšanas

pabalstu 120 apmērā varēs saņemt visi
vecāki, kuri nesaņem vecāku pabalstu vai
maternitātes pabalstu līdz bērna pusotra
gada vecumam.
Savukārt no 2014. gada 1. oktobra
sociāli apdrošinātos vecākus skars vēl vairākas izmaiņas. Viņiem būs tiesības vienlaikus
saņemt bērna kopšanas pabalstu un vecāku
pabalstu.
Pabalsta pieprasīšanas dienā bērna vecākiem būs iespēja izvēlēties vecāku pabalsta apmēru un izmaksas periodu.
Vienā izvēles variantā paredzēts, ka vecāks varēs saņemt vecāku pabalstu 60 %
apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas
līdz bērna viena gada vecumam, papildus
saņemot bērna kopšanas pabalstu 120 latu
apmērā.
Otrā izvēles variantā paredzēts, ka
vecāks varēs saņemt vecāku pabalstu

43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja
bruto algas līdz bērna pusotra gada vecumam, papildus saņemot bērna kopšanas
pabalstu 120 latu apmērā.
Pēc tam, kad varianta izvēle būs veikta,
pabalsta saņemšanas periodā to mainīt
vairs nevarēs.
Ja pabalsta saņemšanas laikā pabalsta
saņēmējs atsāks strādāt vai gūt ienākumus
kā pašnodarbinātais, tad viņš varēs saņemt
vecāku pabalstu 30 % apmērā no piešķirtā
pabalsta summas un papildus saņemt bērna kopšanas pabalstu 120 latu apmērā.
Vienlaikus ir noteikts pārejas periods cilvēkiem, kuriem vecāku pabalsts
70 % apmērā no bruto algas piešķirts līdz
2014. gada 30. septembrim un tā izmaksa
turpinās no 2014. gada 1. oktobra. Tas nozīmē, ka šie vecāki, ja nestrādās, varēs turpināt saņemt vecāku pabalstu 70 % apmērā

no savas bruto algas līdz brīdim, kad bērns
sasniegs viena gada vecumu. Savukārt,
sākot ar 2014. gada 1. oktobri, bērnam sasniedzot gada vecumu, vienam no vecākiem
piešķirs bērna kopšanas pabalstu 120 latu
(171 eiro) apmērā par bērna kopšanu līdz
pusotra gada vecumam un ikmēneša naudas pabalstu par bērnu vecumā no viena līdz
pusotram gadam 70 latu (100 eiro) apmērā.
Ja cilvēkam vecāku pabalsts ir piešķirts
līdz 2013. gada 31. decembrim, un tā izmaksa nepārtraukti turpināsies pēc 2014. gada
1. janvāra, un tas ir mazāks par minimālo
pabalstu, tad VSAA no 2014. gada 1. janvāra to pārrēķinās atbilstoši spēkā esošajā minimālajā jeb 120 latu (171 eiro) apmērā un
starpību izmaksās līdz 2014. gada 30. aprīlim. Savukārt no 2014. gada 1. oktobra piešķiramajiem vecāku pabalstiem minimālais
apmērs netiks garantēts l
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Apaļā galda diskusijā piedalījās:

zāk vai vispār nemaz. Tāpēc likums
tika grozīts. Sociālie labumi tagad tiek
aprēķināti no reāli iemaksātajiem no
dokļiem.
Darbinieki var rosināt uzņēmu
ma maksātnespēju. Taču vēl pavisam
nesen maksātnespējas regulējums
bija tāds, ka darbiniekiem praktiski
nebija iespējams izmantot šo instru
mentu. Mums nācās krietni pacīnīties,
lai mainītu agrāko likuma normu,
ar kuru bija noteikts, ka, lai rosinātu
juridiskās personas maksātnespēju,
pieteicējam maksātnespējas admi
nistrācijas speciāli izveidotā kontā
jāiemaksā depozīts divu minimālo
mēnešalgu apmērā. Vai darbiniekam,
kuram vairākus mēnešus nav izmak
sāta alga, šāda prasība bija izpildāma?
Pēc ilgām diskusijām mums izdevās
panākt izmaiņas likumā, un tagad
darbiniekiem, piesakot uzņēmuma
maksātnespēju, vismaz šāds depozīts
nav jāmaksā.
E. Krieviņš: – Ne pārāk godprātīgi
ārzemnieki cenšas izmantot Eiropas
standartiem salīdzinoši lēto Latvijas
darbaspēku. Varbūt tā ir visatļautības
sajūta citā valstī palikt nesodītiem.
Mēs savā nozares arodbiedrībā esam
saskārušies ar trim četriem lieliem uz
ņēmumiem ar ārzemju kapitālu, kuri
uzvedas tā, it kā uz viņiem Latvijas

Kaspars Rācenājs – LBAS konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos, jurists
Edvīns Krieviņš – L atvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku
arodbiedrības LAKRS priekšsēdētāja vietnieks, jurists

Mārīte Noriņa – Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja
Ilona Rūķe – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese
Daina Ose – Latvijas Universitātes lektore, juridisko zinātņu doktore (Dr. iur.)
Andris Alksnis – Latvijas Darba devēju konfederācijas darba tiesību eksperts

-P

ētījums, ko LBAS
veikusi sadarbībā ar
SKDS, liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā
pakāpeniski pieaugusi sabiedrības
informētība par darba tiesībām.

M. Noriņa: – Piekrītu! Tas ne
nozīmē, ka pie mums Valsts darba
inspekcijā ar iesniegumiem vērstos
mazāk cilvēku. Taču viņi tagad labāk
zina, vai viņu tiesības ir aizskartas un
kādos gadījumos tās ir aizskartas. Tajā
pašā laikā izskatās, ka darba devēji sāk
izlikties mazāk zinoši, jo vieni un tie
paši pārkāpumi atkārtojas gadu no
gada. Tomēr es neticu, ka darba devēji
varētu “nezināt” to, ka darbiniekiem,
piemēram, ir jāizmaksā darba alga.
Taču puse no visiem iesniegumiem, ar
kuriem cilvēki vēršas pie mums VDI,
ir par darba samaksu.

neša. Darba devējs tādos gadījumos arī
parasti vairs neko lieki netērē un neie
gulda uzņēmuma uzturēšanā un attīstī
bā, pamazām laižot visu uz grunti. Un
tad pienāk diena, kad darbinieki atdu
ras pret slēgtām durvīm. Darba devējs
ir gabalā, un cerības saņemt nopelnīto
būtībā ir zudušas.
E. Krieviņš: – Manā ieskatā Valsts
darba inspekcijai vajadzētu ātrāk re
aģēt un tādiem darba devējiem likt
administratīvos sodus. Pieredze gan
liecina, ka soda uzlikšana ne vien
mēr nozīmē to, ka sods tiks arī sa
maksāts. Viens otrs darba devējs ne
maksā ne algas darbiniekiem, ne arī
sodus. Varu minēt piemēru par uz
ņēmumu “Nordic Metalplast” Jelgavā.
Problēmas ar algu izmaksu šajā uzņē
mumā sākās jau 2009. gadā ļoti drīz
pēc tā izveidošanas. Ilgstoši aizkavēto

juma izmaksu. Sanāks 9 lati. Vai vispār
ir jēga ķēpāties par tādiem niekiem?
– Darbinieks var uzstāt, ka viņa
ieskatā zaudējumi bijuši daudz nopietnāki.

M. Noriņa: – Tad vairs nebūs runa
par zaudējumiem, bet, visticamāk,
morālo kaitējumu.
A. Alksnis: – Mēs konfederāci
jā darba devējus arī nosacīti varam
iedalīt divās kategorijās – “sociāli at
bildīgie darba devēji”, kuri tad arī ir
apvienojušies LDDK, un “citi”. Cik
pats ar to esmu saskāries, tad 95 % no
uzņēmumiem, kuri ierindojami starp
sociāli atbildīgajiem, ir lieli un vidēji
lieli uzņēmumi, kuriem ir izstrādātas
savas iekšējās kārtības, procedūras, ir
noslēgti koplīgumi un visādi citādi sa
kārtota darba vide.
Viens no maniem ikdienas pienā
kumiem ir konsultēt darba devējus
par darba tiesībām. Es varētu tikpat
šausminošus stāstus stāstīt par “pazu
dušajiem darbiniekiem”. “Nu, aizdzē
ros uz mēnesi, a ko!? Tik un tā es te
pagastā vienīgais varu pacelt tos lielos
smagumus.” “Jā, aizbraucu uz Īriju un
“aizmirsu” darba devējam pateikt, ka
no tās un tās dienas pusgadu padzī
vošu tur, pie sievas…” Šādas situācijas
ļoti negatīvi ietekmē darba devēju un
darba ņēmēju attiecības.

D. Ose: – Mani vairāk uztrauc
tās situācijas, kad darba devēji nepa
matoti piemēro sankcijas par jebko.
Pusstundu nokavē – atskaita no algas.
A. Alksnis: – Tas nav likumīgi.
D. Ose: – Jā, tas nav likumīgi.
Tāpat nav likumīgi, ja darba devējs
pieprasa, lai visas pavadzīmes ir sa
kārtotas un nekavējoties nodotas,
kolīdz šoferis atbraucis no tālā reisa.
Ir skaidrs, ka šoferis to fiziski nevar
pagūt izdarīt. Vai, piemēram, veikala
kasē ir iztrūkums. Sekos sankcijas un
atvilkumi. Turklāt sankcijas un arī to
apmērs ir patvaļīgs – pēc darba devēju
ieskata.
A. Alksnis: – Gribu uzsvērt, ka
Latvijā vispār nav tāda disciplinārso
da kā naudas sankcijas. Darba likums
(90. pants) paredz, ka par noteiktās
darba kārtības vai darba līguma pār
kāpšanu darba devējs darbiniekam var
izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu.
Vai uzteikt darba līgumu (101. pants).
Taču ir nācies saskarties ar gadīju
miem, kad pat darba līgumā ir iestrā
dāti nosacījumi par atvilkumiem no
darbinieka algas. Tas nav likumīgi!
Runa par naudas ieturēšanu var būt
tikai tajos gadījumos, kad darbinieks
ar savu rīcību vai bezdarbību darba
devējam ir radījis zaudējumus. Taču
arī šādos gadījumos ir nepieciešama

DARBA TIESĪBAS

tendences un prak

algu dēļ darbinieki 2012. gadā strei
koja. Pēc streika uz pāris mēnešiem
situācija it kā normalizējās. Bet pēc
tam atkal sākās algu izmaksas kavēša
na. Šogad maijā “Nordic Metalplast”
darbiniekiem tika izmaksātas algas
par janvāri. Un tad atkal bija klusums.
Uzņēmuma īpašnieki Latvijā nerādī
jās, ražošanas process bija apstājies.
Rezultātā oktobra beigās tika pasludi
nāts “Nordic Metalplast” maksātnes
pējas process. Izbeidzot darba tiesis
kās attiecības, uzņēmuma darbinieki
konstatējuši, ka nodokļi par pēdējo
pusgadu un dažiem pat par gadu nav
maksāti. Tas nozīmē, ka viņi šajā situ
ācijā paliek bez bezdarbnieku pabal
sta. Šajā gadījumā padoms visiem pā
rējiem līdzīgās situācijās tomēr laikus
painteresēties Valsts sociālās apdroši

Padoms visiem tomēr
laikus painteresēties Valsts
sociālās apdrošināšanas
aģentūrā, vai darba devējs
ir samaksājis nodokļus.
Edvīns KRIEVIŅŠ
man ir radies tāds priekšstats, ka vie
nam otram darba devējam patīk šādi
“eksperimentēt”.
Ir vēl tāda darba devēju kategori
ja, kas mēdz vienā brīdī gluži kā caur
zemi izkrist – pazūd un nekur vairs nav
sastopami. Par šādu nelāgu iespējamo
iznākumu jau diezgan laicīgi mēdz lie
cināt tādas pazīmes kā algas izmaksu
kavēšana, kas atkārtojas mēnesi no mē

nāšanas aģentūrā (www.vsaa.lv), vai
darba devējs ir samaksājis nodokļus.
K. Rācenājs: – Agrāk bija cita kār
tība. Atlika tikai norādīt aprēķināto
algu, un cilvēks varēja pretendēt uz
visām sociālajām garantijām. Un tad
notika blēdības – lai tiktu pie lieliem
pabalstiem vai pensijām, tika norādī
tas it kā maksātas algas par milzīgām
summām, taču reāli tika maksāts ma

Foto – Arnis Rugājs

K. Rācenājs: – Man šķiet, ka tā ne
tik daudz ir darba devēja nezināšana,
cik blēdīšanās. Acīmredzot netrūkst
motivācijas darīt nevis tā, kā vajag
un prasa likums, bet izdomāt, kā to
nedarīt.
M. Noriņa: – Tieši tā arī nereti
izskatās. Taču es nevaru apgalvot, ka
mums būtu daudz tādu uzņēmumu,
kuros diendienā tiktu pārkāptas liku
ma prasības. Un pārsvarā tie nav ne
lielie, ne vidējie, bet mazie un pavi
sam mazie uzņēmumi. Iespējams, ka
starp tiem vairāk varētu būt salīdzi
noši nesen dibināti uzņēmumi, kas
tikko sākuši savu darbību un tad cen
šas “pamēģināt”, kas sanāk, ja pārkāpj
vai neievēro darbinieku tiesības. Un
tad skatās, kā uz to reaģēs darbinieki.
Mēģinās sevi aizstāvēt? Tad darba de
vējam nāksies rīkoties un labot situā
ciju, lai nesanāk lielas nepatikšanas.
Bet ja nu tomēr izrādīsies, ka darbi
nieki ir gatavi pieciest šādas tādas “ne
ērtības”? Tādā gadījumā darba devējs
taču var arī pārāk necensties! Vismaz

likumi neattiektos. Aizkavēta darba
samaksa? Un kas!? Katru mēnesi kaut
ko mazliet samaksā, bet algas parāds
nepārtraukti aug augumā. Uzņēmums
pirmos nomaksā rēķinus par elek
troenerģiju, jo tās piegādātājs daudz
neauklēsies un elektrības padevi vien
kārši atslēgs. Bet darbiniekiem var likt
pagaidīt rindas galā. Viņiem taču nav,
kur iet! Es domāju, ka būtu nepiecie
šams striktāks likuma regulējums dar
binieku interesēs.
“Nordic Metalplast” darbinieku
pacietību var izskaidrot galvenokārt
ar to, ka, paceļot cepuri un aizejot no
šī uzņēmuma, viņiem būtu problēmas
Jelgavā atrast citu darbu.
D. Ose: – Šī dilemma darbiniekiem
patiešām ir smaga. Cik es esmu skatīju
sies un pētījusi, man nav nācies redzēt
nevienu piedziņas prasību, kuru kāds
darbinieks būtu iesniedzis tiesā, lai pa
nāktu kompensāciju saistībā ar zaudē
jumiem, kas viņam radušies tādēļ, ka
laikā nav tikusi samaksāta darba alga.
Piemēram, darbinieks bija spiests kavēt
kredīta maksājumu vai nevarēja laikā
apmaksāt kādu rēķinu, un viņam par to
tika uzskaitīta soda nauda.
K. Rācenājs: – Tā ir nevis darbi
nieku nevēlēšanās cīnīties, bet drīzāk
procesa sarežģītība. Rakstot prasību
pieteikumus tiesai, esmu sapratis, ka
vieglāk ir neprasīt neko nekā sarēķināt
visus zaudējumus. Un ko uzskatīt par
zaudējumiem? Vai visu nesamaksāto
rēķinu par dzīvokli vai arī par zau
dējumiem uzskatāma tikai aprēķinā
tā soda nauda par kavējumu. Cilvēki
saka – vienkāršāk ir neiedziļināties
procesā un atmest tam ar roku nekā
saskaitīt katru santīmu. Civillikumā
ir noteikti likumiskie nokavējuma
procenti – tie ir 6 % gadā. Parēķinām,
kāda summa veidojas, ja darba devējs
sešus mēnešus aizkavē 300 latu atalgo

Tomēr jāatzīst, ka kopumā sa
biedrības izpratne par darba tiesībām
pieaug. Un to veicinājis arī LDDK un
LBAS kopīgi īstenotais projekts jau
piecu gadu garumā, kura ietvaros sa
biedrība tiek izglītota par darba tiesī
bām un darba aizsardzību. Taču dzī
ve ir tāda, ka, neraugoties uz visiem
mūsu pūliņiem, tik un tā abas puses
vienmēr spēs atrast kādu negatīvu
piemēru gan par “sliktajiem darba
devējiem”, gan par “sliktajiem darbi
niekiem”. Un Valsts darba inspekcijai
vien atliks piebilst, ka “patiesība ir tur
ārā”.
– Bet vai tiešām ir tā, ka lielie
uzņēmumi gandrīz visi ir labi, jo lieli,
bet mazie gandrīz visi slikti, jo mazi?

A. Alksnis: – Nē! Runa ir par to,
ka blēdības salīdzinoši vairāk izplatī
tas mazajos uzņēmumos. Taču tas ne
nozīmē, ka visi mazie uzņēmēji tiktu
uzskatīti par negodīgiem. Piemēram,
kāda Jelgavas ziedu veikala īpašnieks,
kad kontā bijis mazāk naudas, aiz
kavēja algas izmaksu sev, lai varētu
samaksāt algu divām veikala pārde
vējām.
– Un tomēr – kāpēc mazajos uzņēmumos darba tiesību pārkāpumu
ir vairāk?

A. Alksnis: – Nostrādā cilvēka fak
tors. Protams, nezināšana nevar būt
attaisnojums darba tiesību pārkāpu
miem. Lielos uzņēmumos darba tiesī
bu ievērošanai seko rūpīgāk, šo jomu
pieskata personāla daļas speciālisti un
juristi. Mazos uzņēmumos nereti īpaš
nieks ir “viss vienā”, kas lemj par visu.
Un mazajiem uzņēmējiem visai rak
sturīga ir nesodāmības sajūta. Maza
veikala īpašnieks var lolot ilūzijas, ka
viņa drēbju bodīte mazpilsētā Darba
inspekciju nemaz neinteresē. Bet, cik
zinu, darba inspektori iegriežas arī tā
dos uzņēmumos.

rakstiska vienošanās, un darba devē
jam ir jāspēj pierādīt, ka viņam ir ra
dīti zaudējumi.
K. Rācenājs: – Bet praksē notiek
visādi. Darba devējs, piemēram, var
izdomāt, ka strādniekam par atraša
nos objektā bez ķiveres galvā atskai
tīs 5 latus. Lielos uzņēmumos darba
devēji šīs lietas sakārto rafinētāk, iz
veidojot “interesantu” darba samak
sas sistēmu. Parasti šādos gadījumos
darbiniekam tiek noteikta minimālā
alga plus dažādas piemaksas un prē
mijas, kuras darba devējs var izmaksāt
pēc saviem ieskatiem. Ja viss kārtībā,
pārdevēja saņem savus, piemēram,
400 latus. Atliek viņai vienreiz piecas
minūtes nokavēt – šņaks!, un 100 lati
nost. Par to, ka nokavēji, saka darba
devējs! Tas nav sods, mēs vienkārši tev
prēmiju neizmaksājam. Tad nu sanāk,
ka vienīgais ceļš, kā pārdevējai aizstā
vēt savas intereses, ir iet uz tiesu, lai
pierādītu, ka viņai ir tiesības uz prē
miju. Absurda situācija!
A. Alksnis: – Manuprāt, tā nav
gluži darba devēja vaina. Tās jau ir
normatīvo aktu nepilnības, kas pieļauj
šādas apmaksas sistēmas veidošanu. Ja
tas ir likumīgi, tad darba devējam ne
var liegt to darīt.
K. Rācenājs: – Tā ir pieeja pēc li
kuma burta, nevis likuma gara, kas
darba devējam dod iespēju darbinie
kam nesamaksāt tik, cik darba devējs
pats uz savu galvu izdomās. Ja darbi
nieks grib panākt savu taisnību un pil
nu samaksu par darbu, viņam nav cita
ceļa kā uz tiesu. Ja paskatāmies, cik
gadījumos darbinieki ir gatavi rīkoties
lietas labā un cik darbinieku to arī iz
dara, tad jāsaka – retais. Un absolūtais
vairākums darbinieku pretenzijas pret
darba devējiem tiesā izvirza tikai tad,
kad darba attiecības jau beigušās. Kad
no darba atlaists cilvēks mēģina pa
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nākt atjaunošanu darbā, tad viņš pie
reizes parasti arī cīnās par neizmak
sāto algu. Pastāvošu darba attiecību
ietvaros savu taisnību tiesas ceļā risina
tikai cilvēki ar ļoti stipriem nerviem
un absolūtu pārliecību par savu tais
nību.
Pie mums uz konsultācijām atnāk
daudzi. Kad esam izrunājušies, lielā
kā daļa smagi nopūšas un nospriež,
ka laikam ar tiesu darbiem nekrāmē
sies, samiernieciski piebilstot: “Tik
un tā es neko nepanākšu un mani
atlaidīs.”
Darbinieki reāli baidās no darba
devējiem. Ja nebaidītos, diez vai tik
daudziem būtu gadiem uzkrāti atva
ļinājumi. Ne jau tāpēc, ka darbinieki

–

Foto – Arnis Rugājs

Mani vairāk uztrauc tās
situācijas, kad darba
devēji nepamatoti piemēro
sankcijas par jebko.
Pusstundu nokavē –
atskaita no algas.

– Kādas lietas parasti nonāk līdz
jums?

– Vai tas nozīmē, ka provincē ar
darba tiesiskajām attiecībām viss
ir kārtībā? Vai arī cilvēki par tādām
problēmām mazāk runā un ar tādām
lietām uz tiesu neiet?

– Ārzemju pieredze, kura pēdējos
gados pamazām tiek pārņemta arī
pie mums tieši mazos veikaliņos –
visi darbinieki uz mēnesi tiek palaisti
atvaļinājumā, pie durvīm izliekot paziņojumu, kad veikals atsāks strādāt
– gaidīsim jūs atkal tad un tad.

I. Rūķe: – Pirmkārt, ārpus Rīgas
darba tirgus ir daudz mazāks. Pieļauju,
ka laukos cilvēki darba attiecībās ir
godprātīgāki. Varbūt arī mazāk zino
ši darba tiesībās. Un droši vien līdz
tiesai ar darba strīdu cilvēki neatnāk
mīļā miera labad. Nu, ko tur cels kaš
ķi, ja visi apkārt pazīstami. Cilvēki
arī īsti netic, ka izdosies panākt savu
taisnību.

A. Alksnis: – Tas ir labs piemērs.
Taču uzreiz jādomā, kā tas ietekmē
uzņēmuma peļņu un īpašnieka iespē
jas nomaksāt kaut vai telpu īri. Rīga
varbūt ir viens stāsts, bet citviet reģio
nos mazajiem veikaliņiem tas diez vai
būtu rentabli. Ir pagasti, kur ir tikai
viens vienīgs veikaliņš.
M. Noriņa: – Ja nav iespējams
tāds radikāls risinājums, ka uzņē
mums uz atvaļinājuma laiku aptur

A. Alksnis: – Jāizdod rīkojums
par darbinieka nosūtīšanu atvaļinā
jumā saskaņā ar uzņēmuma atvaļinā
jumu grafiku. Tā ir tiesiska un prak
tiska izeja. Galu galā labi atpūties un

Dzīve ir tāda, ka tik un
tā abas puses vienmēr
spēs atrast kādu negatīvu
piemēru gan par “sliktajiem
darba devējiem”, gan par
“sliktajiem darbiniekiem”.
Andris ALKSNIS
motivēts darbinieks darba devējam
ir vērtīgāks par pārmocījušos un ga
diem atvaļinājumu neredzējušu dar
binieku. Sociāli atbildīgā uzņēmumā
tādu situāciju, ka cilvēki gadiem neiet
vai netiek laisti atvaļinājumā, pat ie
domāties nevarētu.
M. Noriņa: – Piekrītu, ka tas ir
viens no risinājumiem, lai darbinieks
izmantotu vismaz daļu atvaļinājuma.

M. Noriņa: – Cilvēki domā par
turpmāko – par to, kā pēc tiesāšanās
meklēs un vai atradīs jaunu darbu. Ja
darba devējs būs ievērojis, ka cilvēks
savu taisnību meklē, iedams uz tiesu,
viņš būs ļoti piesardzīgs ar tāda līgša
nu darbā.
I. Rūķe: – Ja vēl tajā vietā cita
darba devēja nemaz nav, cilvēki ļoti
cenšas izvairīties no konfliktiem. Rīgā
darba strīdi ir daudz sarežģītāki. Tur
ir ne tikai fakti, bet arī milzīgas emo
cijas. Jo īpaši lietās, kuras ir jāizskata
steidzamības kārtībā

savu darbību, var arī uz noteiktu pe
riodu saīsināt darba laiku. Ja vien ir
laba griba, ir veidi, kā problēmas var
risināt.
I. Rūķe: – Man ir ļoti interesanti
klausīties, kā dažādās situācijās sadu
ras darbinieku un darba devēju inte
reses. Tiesa ir pēdējā instance, kurā
darba devēju un darbinieku attiecības
tiek risinātas tad, kad tās samilzušas
līdz nopietnam konfliktam.
Runājot par darba dēvēju izvei
doto darbinieku prēmēšanas sistēmu,
kas izskatās kā sodīšanas sistēma…
Negribu nostāties darba devēju in
terešu pusē, bet mana pārliecība ir
tāda, ka šī sistēma tiek izmantota dar
binieku motivācijai strādāt labāk un
uzcītīgāk. Tāds viedoklis man radies,
iepazīstoties ar iztiesājamo lietu ma

teriāliem, kuros fakti liecina, ka starp
darbiniekiem mēdz būt arī negodprā
tīgi cilvēki.
Loģiski, ka darba devējs ir ieinte
resēts, lai darbinieks būtu motivēts un
ievērotu disciplīnu. Lai no darbinieka
maksimāli izspiestu to, ko no viņa var
izspiest. No tā ir atkarīga darba devēja
peļņa. Savukārt darbiniekam ir savas
intereses.

– Lai gan saka, ka cilvēkam jācīnās par savu taisnību, sanāk, ka
beigu beigās pēc iztiesāšanās darbiniekam palikšana tajā uzņēmumā ir
visai problemātiska.

Foto – Arnis Rugājs

– Un ko darba devējam darīt tādā
gadījumā, ja darbinieks atsakās izmantot savu ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu?

Foto – © silencefoto - Fotolia.com

kse
negribētu iet atvaļinājumā. Ja cilvē
kam ir maza alga, viņam ir izdevīgāk
strādāt, paturot prātā, ka kaut kad nā
kotnē, kad darba attiecības tiks izbeig
tas, viņiem pienāksies kompensācija
par neizmantoto atvaļinājumu.
A. Alksnis: – Raugoties no darba
devēju skatpunkta, man jāsaka, ka ir
arī tādi darbinieki, kuri neiet atvaļi
nājumā, izdomājot jebkādus aizbildi
nājumus.

I. Rūķe: – Es nevaru runāt kopu
mā par visu tiesu sistēmu. Pēdējos trīs
gadus es strādāju Vidzemes priekšpil
sētas tiesā, kur nākas skatīt diezgan
daudz darba strīdu lietu. Pirms tam
es strādāju Aizkraukles rajona tiesā,
kur lietas par darba strīdiem, piemē
ram, par darba samaksas piedziņu,
bija ļoti reti. Ar tādām prasībām kā
Rīgā, piemēram, par darba līguma uz
teikuma atzīšanu par spēkā neesošu,
Aizkrauklē es vispār nesaskāros.

E. Krieviņš: – Uz pirkstiem var
saskaitīt gadījumus, kad darbinieks
ir tiesā aizstāvējis savu taisnību, pēc
tam saglabājis labas attiecības ar
darba devēju un ir varējis turpināt
strādāt tajā pašā vietā. Bet apmēram
95 % gadījumu, kaut arī ir bijis labvē
līgs tiesas spriedums par atjaunošanu
darbā, pēc procesa darba tiesiskās at
tiecības tomēr tiek izbeigtas tuvākajā
laikā.
I. Rūķe: – Ir bijis arī tā, ka drīz
vien pēc vienas lietas iztiesāšanas, pēc
kuras darbinieks tiek atjaunots darbā,
nepaiet ilgs laiks, kad tas pats darbi
nieks tiesai iesniedz jaunu prasību tā
paša iemesla dēļ – darba devējs atkal
uzteicis darba līgumu.
– Varbūt tāpēc cilvēki pat nemēģina iet uz tiesu, jo baidās? Un ne
tikai no tiesāšanās procesa, bet arī
no tā, kas notiks pēc tam.

D. Ose: – Tās nav bailes. Drīzāk
nevēlēšanās iesaistīties šajā sarežģītajā
un nogurdinošajā procesā, ko nevar
saukt par izklaidi.
Turpinājumu lasiet 6. lpp. ä

Darba attiecību prakse Latvijā
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS ESF projekta “Darba attiecību un
darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros
veica auditu, aplūkojot darba vidi Latvijā, kā arī darba tiesību un darba drošības jautājumus.
Latvijas iedzīvotāju aptaujas dati liecina, ka uzņēmumos, kuros darbojas arodbiedrība, darba tiesību pārkāpumi sastopami retāk. Divas trešdaļas respondentu, kuru
uzņēmumā darbojas arodbiedrība, nav saskārušies ne ar vienu no aptaujā uzskaitītajiem
pārkāpumiem. Uzņēmumos, kuros arodbiedrības nav, ar pārkāpumiem nav saskārusies
aptuveni puse respondentu.
Runājot par darba tiesību pārkāpumiem, var izteikt pieņēmumu, ka pastāv diezgan
lielas atšķirības nozaru griezumā. Tā, piemēram, labāka situācija darba tiesību jautājumos
ir veselības un sociālās aprūpes jomā, valsts pārvaldes un aizsardzības, obligātās sociālās
apdrošināšanas, kā arī izglītības jomā. Sliktāka situācija ir tādās nozarēs kā viesnīcas un
restorāni, kā arī transports, glabāšana un sakari.
Patlaban Latvijā darba attiecībās visretāk ir iedzīvotāji ar zemāku iegūtās izglītības līmeni, kā arī tie, kuri ir jaunāki par 24 gadiem vai arī vecāki par 55 gadiem. Iespējams,
nākotnē vajadzētu turpināt jau esošās un veidot jaunas programmas, kas šīm grupām
palīdzētu integrēties darba tirgū.

“Vidēji cik stundu nedēļā jūs pašlaik strādājat savā pamata darbavietā?”

Puse strādājošo un mazāk kā pusgadu nestrādājošo respondentu nedēļā strādā
40 stundu, kas ir normālais darba laiks Latvijas Darba likuma 131. panta izpratnē. Gandrīz
trešdaļa respondentu strādā ilgāk par likumā noteikto normālā darba laika stundu skaitu.
Virsstundas biežāk strādā vīrieši, iedzīvotāji Latgalē un Kurzemē un, domājams, arī individuālā darba veicēji.
Dati rāda lielu darba ņēmēju toleranci pret darba tiesību pārkāpumiem. Piemēram,
liela daļa respondentu virsstundu darbu bez papildu samaksas vai nepieciešamību izmantot personiskos finanšu līdzekļus darba veikšanai neuztver kā darba tiesību pārkāpumu.

“Ko jūs darījāt, lai aizstāvētu sevi?”
Individuāli runāju ar darba devēju

26 %

Apspriedos ar radiem un draugiem, kolēģiem

25 %

Lasīju likumus

9%

Konsultējos pie jurista/advokāta
Griezos/konsultējos Valsts darba inspekcijā

7%
4%

Griezos/konsultējos arodbiedrībā

2%

Griezos/konsultējos citā nevalstiskā organizācijā

1%

Piedalījos streikā/protesta akcijā

1%

Cits
Palīdzību nemeklēju/neko īpašu nedarīju

3%
49 %

Aptuveni puse no strādājošajiem, kuri darba vietā saskārušies ar savu tiesību neievērošanu, nav darījuši neko, lai sevi aizstāvētu. Tikai ceturtdaļa respondentu ir mēģinājuši
panākt sev vēlamās izmaiņas pārrunās ar darba devēju, vēl ceturtdaļa ir konsultējušies
ar radiem, draugiem, kolēģiem. Tiem respondentiem, kuri minētajās situācijās rīkojās, tika
uzdots jautājums par to, vai tiem izdodas sevi aizstāvēt. Dati rāda, ka vairāk nekā puse no
tiem, kuri šādā situācijā ir rīkojušies, sasniedza sev vēlamu rezultātu.
Būtisku strādājošo iedzīvotāju daļu (trīs ceturtdaļas no visiem respondentiem) uztrauc
iespēja zaudēt darbu. Lielākā daļa respondentu uzskata, ka atrast citu darbu pašreizējā vietā
būtu grūti. Satraukums par iespēju zaudēt darbu pieaug, pieaugot respondentu vecumam.
Ilgstoši nestrādājošo iedzīvotāju vidū vairāk ir vecāka gadagājuma iedzīvotāju un sieviešu.
Aptaujas dati liecina, ka puse aptaujāto personīgi pazīst kādu, kas darbojas ēnu ekonomikā. Vairākums iedzīvotāju domā, ka cilvēki strādā, saņemot algu “aploksnē”, tāpēc,
ka algas ir pārāk zemas. Bieži minēti arī šādi iemesli: “nodokļi un sociālās apdrošināšanas
iemaksas ir pārāk augstas” un “valsts neko nedara iedzīvotāju labā, tāpēc nav iemesla
maksāt nodokļus”.
Domājot par negatīvajām sekām, kas saistītas ar algu “aploksnē”, divas trešdaļas
no visiem respondentiem visbiežāk nosaukuši risku, ka alga vispār var netikt izmaksāta.
Nozīmīgs negatīvais aspekts ir arī tas, ka šādā gadījumā nav apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem vai slimību.
Nedaudz mazāk kā puse Latvijas iedzīvotāju jūtas labi informēti par darba tiesiskajām attiecībām. Starp tiem, kuri jūtas labi informēti, ir lielāks vadītāju, speciālistu,
ierēdņu, kā arī individuālā darba strādnieku īpatsvars. Novērojama sakarība – jo lielāki
respondenta ikmēneša ienākumi, kā arī augstāks iegūtās izglītības līmenis, jo augstāk tiek
vērtēta informētība par darba attiecībām. Visaugstāk savu informētību vērtē publiskajā
sektorā strādājošie. Vecuma griezumā darba tiesību jautājumos zinošāki ir 25–44 gadus
veci respondenti.
Ir nepieciešams turpināt veikt skaidrošanas darbu, lai samazinātu to iedzīvotāju īpatsvaru, kuri jūtas vāji informēti jautājumos par darba tiesiskajām attiecībām – biežāk tie ir
nestrādājoši iedzīvotāji ar zemāku izglītības līmeni, zemākiem ienākumiem, kā arī gados
jauni cilvēki (vecumā līdz 24 gadiem).
Pozitīvi, ka pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājies šādu pārkāpumu īpatsvars: atlaišanas gadījumā darba devējs neizmaksā atlaišanas pabalstu un citas pienākošās naudas
kompensācijas, atlaišanas gadījumā darba devējs piespiež uzrakstīt atlūgumu “pēc paša
vēlēšanās” vai “pusēm vienojoties” un atlaišanas gadījumā darba devējs neievēro uzteikuma termiņu.
Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties LBAS mājaslapā – www.arodbiedribas.lv, sadaļā
“Informatīvie materiāli” l
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DARBA TIESĪBAS –
Turpinājums. Sākums 4. lpp.

I. Rūķe: – Cilvēki ir dažādi. Vieni
ies un cīnīsies par jebkuru taisnību. Ir
“profesionāļi”, kuriem vienkārši patīk
tiesāšanās process. Bet citi atzīs par
labāku netērēt savu enerģiju, būdami
gatavi pieciest netaisnību.
A. Alksnis: – Un labāk izvēlēsies
savu laiku un spēkus veltīt jauna dar
ba atrašanai.

– Tad sanāk, ka darbiniekam labāk ir samierināties un pēc iespējas
ātrāk aizmirst pāridarījumu? Jo pat
darbiniekam labvēlīgs spriedums
viņam būs tikai kompromisa risinājums.

D. Ose: – Tiek teikts, ka vajag
cīnīties. Jo pat tad, ja rezultāts kon
krētajā gadījumā neatsvērs ieguldītās
pūles un patērēto laiku, tad vismaz
uzkrāsies pieredze, kas pēc tam at
vieglos dzīvi citiem. Bet kurš šāda
upura nešanu citu līdzīgā situācijā
nonākušu darbinieku interešu vārdā
uzskatīs par saprātīgu rīcību? Cilvēks
uz tiesu iet ne jau tāpēc, ka viņam ne
būtu nekā cita, ko darīt. Viņam nav
izmaksāta alga, viņš ir zaudējis vai
tūlīt pat zaudēs darbu! Viņam tajā
brīdī domas ir tikai par sevi, par savu
ģimeni.
K. Rācenājs: – Uz darba tiesību
konsultācijām nāk dažādi motivē
ti ļaudis. Nāk cilvēki, kuriem darba
devējs patiešām ir nodarījis pāri. Un

tendences un prakse

rakstīt atlūgumu, tad taču ir jārodas
pamatotām aizdomām, ka te kaut kas
nav kārtībā. Te es arī nepiekritīšu ar
gumentam, ja kāds teiks, ka nav cita
darba un nav citas izejas. Ir svarīgi jau
sākotnēji nepiekrist netaisnīgiem un
prettiesiskiem darba nosacījumiem,
nevis parakstīt dīvainus dokumentus
un tikai pēc tam, kad ūdens sasmēlies
mutē, iet meklēt palīdzību, raudāt un
mēģināt panākt savu taisnību. Ja cil
vēks redz un saprot, ka darba devējs
liek viņam darīt to, ko nedrīkst likt,
tad arī nevajag to darīt. Nevajag sevi
sist pašiem ar savām rokām! Ja cil
vēks pats piekrīt tiem vai citiem no
sacījumiem, viņš kļūst līdzatbildīgs.
Ja nepiekritīs viens, otrs, trešais, tad
darba devēji tādas netaisnīgas prasī
bas vairs neizvirzīs.
E. Krieviņš: – Taču nevajag
domāt, ka tikai darba devēji ir tie
sliktie. Arī darbinieki mēdz blēdī
ties. Konkrēts gadījums – atnāk pie
mums individuālais arodbiedrības
biedrs un saka, ka darba devējs vi
ņam neizmaksā visu algu. Parāda
bankas konta izdrukas, ka visu laiku
viņam mēnesī kā darba alga ir mak
sāti 360 lati, bet tad pēkšņi sākušies
pārskaitījumi pa 50 latiem mēnesī. Ja
tā, arodbiedrība raksta vēstuli darba
devējam ar prasību, lai tiktu ievēro
tas darbinieka tiesības, brīdinot, ka

Dzīve iet uz priekšu,
attīstās dažādas jaunas
tendences. Pēdējā laikā
konfliktu risināšanā
diezgan veiksmīgi tiek
izmantota mediācija.
Ilona RŪĶE
nāk tādi, kas raduši durvis ar kāju
atspert, bet jūtas aizskarti, ja kāds
cits rīkojas ar tām pašām metodēm.
Katrā konkrētajā situācijā ir jāizvēr
tē, cik liela daļa atbildības tajā bijusi
vienai un otrai pusei. Kādam konsul
tācija ir nepieciešama, tikai lai izstās
tītu savu sāpi un nomierinātos. Ir ka
reivīgi noskaņoti ļaudis, kas uz tiesu
tomēr īsti negrib iet, bet neslēpj, ka
ļoti labprāt gribētu vismaz kaut kā
ieriebt savam darba devējam. Es jau
varu saprast to darbinieka sāpi – ja
viņš nevar panākt savu taisnību go
dīgi un atklāti, ja viņš nevar atgūt
zaudējumus, kas viņam reāli izveido
jušies, ja tiesa nepieņem prasību par
morālā kaitējuma atlīdzināšanu, tad
rodas vēlme atspēlēties kaut kā citā
di. Nu, kaut vai panākt to, lai Darba
inspekcija aizietu pie tā darba devēja,
atrastu kādu pārkāpumu un uzliktu
naudas sodu.
E. Krieviņš: – Visai bieža prakse,
kas parādījās 2008., 2009. gadā, bija
tāda, ka darbiniekiem vienlaikus ar
darba līgumu lika parakstīt arī darba
uzteikumu, kuru darba devējs jebku
rā laikā var izņemt no seifa un dar
biniekam pateikt: “Tu vari būt brīvs!”
Pēdējā laikā atkal ir nācies saskarties
ar vairākiem līdzīgiem gadījumiem.
M. Noriņa: – Ne Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības, ne Valsts
darba inspekcijas, ne Latvijas Darba
devēju konfederācijas juristi nespēs
izstāvēt blakus katram darbiniekam
un katram darba devējam. Cilvēkam
ir jādomā līdzi, ko viņš dara. Ja es
stājos darbā un man uzreiz liek pa

pretējā gadījumā tiks uzsākta ties
vedība. Darba devējs neatbild. Tiek
uzrakstīta vēl viena vēstule. Atbildes
nav. Labi, sagatavojam prasības pie
teikumu tiesai. Prasām darba devēja
paskaidrojumu. Mums atsūta lapiņu
ar divām rindiņām – tas ir darbietil
pīgs process, tur tik daudz jārēķina.
Bet darba devējs apsola visu saga
tavot likumā noteiktajā kārtībā līdz
tiesas sēdei. Tiekamies tiesas sēdē.
Darba devējs iesniedz dokumentu
kaudzi, ka katru mēnesi atalgojums
darbiniekam ir izmaksāts pilnā ap
mērā. Tiesa izsludina pārtraukumu,
lai iepazītos ar darba devēja iesnieg
tajiem papildu pierādījumiem. Kur
sāls? Darba ņēmējs pats ar savu roku
uzrakstījis lūgumu – sakarā ar to, ka
banka no konta ņem nost naudu par
kredītu, lūdzu 50 latus no algas pār
skaitīt uz bankas kontu, bet pārējo
daļu algas izmaksāt skaidrā naudā.
Un darba devējs uzrāda arī maksāju
mu uzdevumus, kur katram skaidras
naudas izmaksas gadījumam pretī ir
arī darbinieka paraksts. Jautājam pra
sības cēlājam, vai tie ir viņa paraksti.
Jā, viņa! Kāpēc tad apsūdzējis darba
devēju grēkos, kuros viņš nepavisam
nav vainīgs? Darbinieka skaidrojums
bija paradoksāls savā vientiesībā un
bezkaunībā: “Redziet, uzņēmumā bija
ugunsgrēks, un es nodomāju, ka visi
tie dokumenti sadeguši.”
K. Rācenājs: – Runājot kopumā,
jāsecina, ka darbinieki pēdējā laikā
tiešām ir kļuvuši krietni zinošāki.
Un arī viltīgāki. Un tā ir ļoti nepatī
kama sajūta, kad tiesas procesa gaitā

Ja cilvēks redz un saprot,
ka darba devējs liek viņam
darīt to, ko nedrīkst likt,
tad arī nevajag to darīt.
Nevajag sevi sist pašiem ar
savām rokām!
Mārīte NORIŅA
atklājas, ka cilvēks, kuram tu centies
palīdzēt, ir noklusējis informāciju, iz
licies balts un pūkains, bet patiesībā
vienkārši rīkojies negodīgi. Tad tiesā
no kauna vai zemē jālien.

– Vai ir iemesls teikt, ka daļai
cilvēku tiesāšanās ir savā ziņā patīkama nodarbe?

I. Rūķe: – Cilvēki ir dažādi. Kāds
tiesājas, jo grib panākt taisnīgumu.
Kāds jūtas aizvainots. Kādu vada at
riebības jūtas. Bet jebkurā gadījumā
mēs nevienam nevaram aizliegt cī
nīties par savām tiesībām. Kāds būs
iznākums un cik tas resursu prasīs, tā
jau ir cita lieta. Bet jebkurā gadījumā
es uzskatu, ka par savām tiesībām ir
jācīnās. Un, jo vairāk mēs cīnīsimies,
jo ātrāk atradīsim kopsaucēju.
Dzīve iet uz priekšu, attīstās da
žādas jaunas tendences. Pēdējā laikā
konfliktu risināšanā diezgan daudz
un arī veiksmīgi tiek izmantota me
diācija.
A. Alksnis: – Arī darba devēji
cenšas izmantot mediācijas iespējas.
M. Noriņa: – Arī Valsts darba
inspekcija mediāciju uzskata par no
derīgu instrumentu strīdu risināšanā
starp darbinieku un darba devēju. Ja
vien puses piekrīt mediācijas procesa
uzsākšanai, mēs to cenšamies atbal
stīt. Tā ir iespēja abām pusēm nevis
mēģināt pārkliegt vienam otru, bet
mediatora klātbūtnē izrunāties, ska
toties vienam otra acīs. Un mediato
ram pat ne vienmēr ir jāiesaistās šajā
sarunā. Mediācijas procesu var uz
skatīt par civilizētu veidu, kā mēģināt
atrisināt darba strīdus.
I. Rūķe: – Mediācijas procesa gai
tā ir iespējams mazināt un mierīgā
ceļā kompensēt cietušās puses aizvai
nojumu. Un, pat ja sarunas beidzas
ar to, ka darbinieks izlemj aiziet no
līdzšinējā darba, tad šī šķiršanās to
mēr nav tik sāpīga. Es vienmēr esmu
uzsvērusi, ka tiesa nav labākais va
riants strīdu izšķiršanai. Jo viena no
strīda pusēm no tiesas zāles vienmēr
izies ar aizvainojumu sirdī. Tiesa ne
kad nenoregulēs un neuzlabos strīdā
iesaistīto pušu attiecības.
M. Noriņa: – Ja pie mums Darba
inspekcijā cilvēks vēršas ar iesnie
gumu, kurā lūdz atzīt darba līguma
uzteikumu par spēkā neesošu, mums
šis iesniegums ir jāpieņem, pat ne
raugoties uz to, ka nevaram pieņemt
lēmumu šajā lietā, jo tā nav mūsu
kompetence. Tāpēc cilvēkiem uzreiz
arī tiek paskaidrots, ka šādos gadīju
mos viņiem jārīkojas atbilstoši Darba
likuma 122. pantā noteiktajam – ir
jāceļ prasība tiesā, un darbinieks to
var izdarīt viena mēneša laikā no uz
teikuma saņemšanas dienas.
K. Rācenājs: – Un ir ļoti būtiski
nenokavēt šo termiņu. Piemēram, ja
uzteikums darbiniekam izsniegts šā
gada 19. novembrī, tad pieteikums
tiesā jāiesniedz ne vēlāk kā 18. de
cembrī. Darba inspekcija tāpat ne
spēs līdzēt gadījumos, ja darbinieks

no darba devēja gribēs piedzīt nesa
maksātu komandējuma naudu, pie
maksu par virsstundām, naktsdarbu
un tamlīdzīgi. Par to varēs lemt tikai
tiesa.

– Socioloģisko aptauju rezultāti
uzrāda, ka tajos uzņēmumos, kur
ir arodbiedrības, problēmu ar darba tiesisko attiecību ievērošanu ir
krietni mazāk vai nav nemaz. Vai to
apstiprina arī jūsu prakse?

K. Rācenājs: – Es viennozīmīgi
varu apstiprināt un droši atkārtot to,
ko parāda sausā statistika – uzņēmu
mos, kuros ir arodbiedrības, pārkā
pumu ir nesalīdzināmi mazāk.
E. Krieviņš: – Ja rodas problē
mas, tad šajos uzņēmumos darba
devējs arī parasti sadarbojas ar arod
biedrību. Nereti pārpratumi tiek ātri
noskaidroti un atrisināti, kamēr nav
samilzuši. Un tad uz tiesu nevienam
nav jāiet.
– Kaspars Rācenājs pēdējo gadu
laikā ne vienu vien reizi ir uzsvēris,
ka mums ir labs Darba likums. Taču
viņš arī vienmēr piebildis, ka tas varētu būt vēl labāks. Vai ir kas tāds,
ko jūs Darba likumā gribētu uzlabot?

A. Alksnis: – Ja man jāizvēlas
kaut kas viens, tad es Darba likumā
grozītu 110. pantu, kurā noteikta
kārtība par darba līguma uzteikšanu
darbiniekam, kurš ir arodbiedrības
biedrs.
Minēšu piemēru. Darbiniekam
rodas veselības problēmas, bet tā nav
arodsaslimšana. Un ir ārsta atzinums,
ka darbinieks nevar veikt konkrēto
darbu. Savukārt darba devējam nav
iespējas šim cilvēkam piedāvāt citu
darbu. Vienkārši nav citas piemērotas
vakances. Pēc pašreizējā normatīvā
regulējuma (Darba likuma 101. pan
tā), darba devējam ir pamats atlaist
darbinieku, ja veselības stāvokļa dēļ

Tāpēc arī Darba devēju konfederā
cija, izmantojot to, ka Darba likums
šobrīd ir atvērts un Saeimā tiek ska
tīti grozījumi, rosina, ka no likuma
101. pantā noteiktajiem vienpadsmit
gadījumiem būtu atstājami tikai divi,
kad objektīvi būtu nepieciešams sa
skaņot darba līguma uzteikumu ar
arodbiedrību, kā to prasa Darba liku
ma 110. pants. Pirmkārt, tas būtu da
rāms gadījumos, kad tiek samazināts
darbinieku skaits. Otrkārt, ja darba
devējs grasītos darbinieku atlaist,
motivējot ar to, ka darbinieks ir rīko
jies pretēji labiem tikumiem (darba
devēja izpratnē). Jā, to tiešām arod
biedrība var izvērtēt. Bet visos pārē
jos gadījumos, kad runa ir par ārsta
atzinumu vai slimības laika pamato
tības izvērtēšanu, neredzu objektīvu
pamatojumu arodbiedrības saskaņo
juma saņemšanai.
K. Rācenājs: – Vispirms būtu jā
vērtē, cik gadījumos, kad ir bijis ārsta
atzinums, arodbiedrība būtu ļaunprā
tīgi izmantojusi minēto Darba liku
ma normu. Kā pretargumentu teikšu,
ka mums ir zināmi vairāki konkrēti
gadījumi, ka pēc tam, kad arodbied
rība nav devusi atļauju darbinieka
atbrīvošanai, darba devējs ir vērsies
tiesā. Un tiesa nav ļāvusi atbrīvot
darbinieku, lai arī bija ārsta lēmums
par to, ka darbinieka veselības stā
voklis neļauj veikt līdzšinējo darbu.
Kāpēc? Tiesa konstatēja, ka darba
devējs ārstam bija sniedzis maldi
nošu informāciju par veicamā darba
specifiku, bet ārsts bija vērtējis tikai
darbinieka veselības stāvokli atbilsto
ši darba devēja minētajiem paramet
riem, dodot atzinumu par to, ka dar
binieks nevar veikt aprakstīto darbu.
Un tieši tāpēc, ka mēdz gadīties šādi
“pārpratumi”, es uzskatu, ka šī Darba
likuma 101. pants būtu saglabājams
līdzšinējā redakcijā. Pretējā gadījumā
es nākotnē redzu daudz vairāk tiesas
procesu. Te arī jāpaskatās statistika,
cik gadījumos, kad darba devējs ir
prasījis arodbiedrības piekrišanu, nav
to saņēmis un tad gājis uz tiesu. Tā
statistika, kas ir manā rīcībā, uzrāda,
ka 90 % gadījumu tiesa ir noraidījusi
darba devēja prasības. Tas liecina, ka
pārliecinoši lielākajā daļā gadījumu
darba devēja prasības nav bijušas ko
rektas un arodbiedrības tām pamato
ti nav devušas savu piekrišanu.
A. Alksnis: – Bet faktiski sanāk,
ka cilvēki uz arodbiedrību raugās kā
uz apdrošināšanu pret atlaišanu no

Es viennozīmīgi varu
apstiprināt to, ko parāda
sausā statistika –
uzņēmumos, kuros ir
arodbiedrības, pārkāpumu
ir nesalīdzināmi mazāk.
Kaspars RĀCENĀJS
viņš nevar veikt konkrēto darbu un
to apliecina ārsta atzinums.
Ja darbinieks ir arodbiedrības
biedrs, tad darba devējam ar ārsta at
zinumu ir jāiet uz arodbiedrību prasīt
piekrišanu šī darbinieka atbrīvoša
nai. Vai katrā arodbiedrībā ir serti
ficēts dakteris? Nav! Bet sanāk, ka
arodbiedrība ir tā, kurai tiek atstāts
galavārds izvērtējumā, vai arodārsts
ir izsniedzis pareizu vai nepareizu
atzinumu. Manuprāt, tas ir absurds.

darba, nevis kā uz atbalstošu soci
ālā dialoga elementu. Darba devēju
konfederācijas un sociāli atbildīgo
uzņēmumu kopējs viedoklis ir tāds,
ka tikai sociālais dialogs ir vienīgais
un arī visefektīvākais veids, kā risi
nāt problēmas, kad arodbiedrības un
darba devēji diskutē savā starpā.
LDDK arī vienmēr uzsver, ka
LBAS ir lielākais un galvenais sociā
lais partneris. Partneris, nevis preti
nieks l
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aimondam (vārds mai
nīts) ir 39 gadi. Nesen
viņš ieguvis bezdarb
nieka statusu, apmeklē
Nodarbinātības valsts aģentūras rīko
tos seminārus, plāno mācīties kursos
un meklē darbu, kurā nevajadzētu
pārāk piepūlēt iepriekšējā darbavietā
fiziskas pārslodzes dēļ sagandēto roku.
Par savu iepriekšējo darbavietu, no
kuras Raimonds atvadījās šovasar pēc
diezgan sarežģītām peripetijām, viņš
saka:
– Tāda dīvaina sajūta, raugoties
jau no zināmas laika distances. Man
uz uzņēmumu nav ne dusmu, ne nai
da, es nevienu negribu aizvainot un
ļaunu prātu neturu, tikai par dažām
amatpersonām man būs grūti pateikt
ko labu…
Pirms divarpus gadiem Raimonds
bija darba meklējumos. Iespējamās
vakances viņš lielākoties meklējot
dažādu uzņēmumu interneta mājas
lapās. Ieraudzījis kāda liela transporta
pārvadājumu uzņēmuma sludināju
mu, Raimonds nolēma atsaukties.
– Tas bija piedāvājums iet strādāt
par individuālo pakalpojumu aģenta
asistentu, kas palīdz pasažieriem ar
ierobežotām pārvietošanās spējām
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Mani šis darbs ieinteresēja, jo sa
pratu, ka to varētu labi darīt. Toreiz
man spēka bija pietiekami, turklāt
par zināmu priekšrocību uzskatīju arī
savas zināšanas medicīnā – savulaik
mācījos medicīnas skolā par māsas
palīgu. Līdz ar to man bija aptuvens
priekšstats par to, kas cilvēkiem būtu
nepieciešams nolūkotajā uzņēmumā,
ar ko man nāktos saskarties pasažieru
asistenta darbā un kādu palīdzību es
viņiem varētu sniegt. Ja pēkšņi kā
dam no pasažieriem būtu nepiecie
šama pirmā palīdzība, es zinātu, ko
darīt un kā darīt.
Mana pirmā darba diena jaunajā
vietā bija 2011. gada 5. aprīlis. Pirms
tam es kā individuālo pakalpojumu
aģenta asistenta vietas pretendents
tiku norīkots iziet pirmreizējo veselī
bas pārbaudi, kurā tika atzīts, ka mans
veselības stāvoklis atbilst veicamajam
darbam.
Ar mani tika noslēgts terminētais
darba līgums uz sešiem mēnešiem.
Priekšā vasara, kad ir lielāks pasažie

ru pieplūdums. Sākumā bija apmācī
bas – viss, kā nākas. Un, kad ķēros pie
darba, tad arī darīju visu, ko lika. Uz
papīra skaitījos aģenta asistents, bet
faktiski no pirmās dienas darīju visu,
kas jādara aģentam. Tas bija vienkāršs
un fiziski smags darbs, bet es par to
nežēlojos. Bija gan skaidrs, ka sma
gākie darbi te vienmēr tiek uzgrūsti
jaunpienācējiem. Tie, kas te bija strā
dājuši ilgāk, jau bija parūpējušies par
“saulaināku klimatu”. Bet kopumā bija
skaidrs, ka cilvēkiem, kuri uzņēmumā
labi strādā un daudz nerunā pretī, pēc
tam var tikt piedāvāts pagarināt dar
ba līgumu, ja vien darbinieks pats to
vēlas. Man piedāvāja, un es vēlējos tur
palikt strādāt.
Intensīvās fiziskās slodzes dēļ sā
kumā man nekādas problēmas nera
dās. Kad man sākumā darba intervijā
stāstīja, ka “darba maiņa var sākties
četros un beigties divpadsmitos”, es
pirmajā brīdī nopriecājos – feini, agri
celšos un agri iešu mājās. Bet izrādījās,
ka runa ir par darba dienu no ļoti agra
rīta līdz pusnaktij. Ja kāds reiss ceļā
kavējās, tad nācās palikt ilgāk. Ja reiss
bija sešos no rīta, tad bija jārēķinās, ka
pasažieris, kurš pieteicis, ka viņam būs
nepieciešams palīgs, var ierasties arī
trijos no rīta. Un tev ir jābūt līdzās.

– Kāpēc jūs vairs nestrādājat
šajā uzņēmumā?

– Juristi laikam teiktu apmēram
tā – es baidījos, ka darba devējs ne
ievēros likuma aizliegumu radīt man
kā darbiniekam nelabvēlīgas sekas, ja
es pieļaujamā veidā izmantoju savas
tiesības.
Darbs bija ļoti intensīvs. Iedo
mā
jie
ties – darbinieku grupa, kurai
dienas gaitā jāapkalpo pasažieri ar
īpašām vajadzībām, ir pieci cilvēki.
Grupas vecākais sēž kabinetā un pa
rāciju organizē darbu, pārējiem palīgā
ejot tikai galējas nepieciešamības gadī
jumā. Nereti trīs no pārējiem četriem
grupas darbiniekiem bija sievietes. Un
ceturtais – es. Ja smagāks darbs, kurš
to darīs? Tu esi vecis vai neesi!?
Nedaudz vairāk kā gadu šādi strā
dājot, es iedzīvojos tādā kaitē, ko cil
vēku valodā sauc par “tenisista elkoni”,
bet dakteri dēvē par “elkoņa laterālo
epikondilītu”. Bija muskuļu plīsums,
iekaisums un cīpslu bojājums.
– Kā to sajutāt?

– Pēkšņi kreisajā elkonī parādījās
neizturamas sāpes. Neko nevarēju

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības jautājumos
Reģionālo konsultantu pieņemšanas laiki
Pirmdienās 10.00–14.00, otrdienās 14.00–18.00, ceturtdienās 10.00–14.00
JELGAVA, Elektrības iela 10. Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45, e-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv
LIEPĀJA, Celtnieku iela 19. Konsultants Guntis GŪTMANIS
Tālr.: 63 42 30 95; 29 41 62 46, e-pasts: guntis.gutmanis@lbas.lv
VALMIERA, Rīgas iela 10. Konsultante Linda PĒTERSONE
Tālr.: 20 22 23 26; 64 23 32 21, e-pasts: linda.petersone@lbas.lv
DAUGAVPILS, Saules iela 15. Konsultante Ingrīda GRADKOVSKA
Tālr.: 26 52 45 04; 65 42 44 54, e-pasts: ingrida.gradkovska@lbas.lv
RĪGA, Bruņinieku iela 29/31, LV-1001
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

pacelt, pat kafijas krūzīti ne. Naktī
sāpēja tā, ka nevarēju aizmigt. Pirmo
reizi ar šīm sūdzībām pie ārsta aizgāju
2012. gada 22. maijā, kad jaunajā dar
bavietā biju nostrādājis nedaudz vai
rāk par gadu. Ārsts izrakstīja slimības
lapu, kuru 31. maijā noslēdzu, jo sāpes
bija nedaudz pārgājušas. Ārsts teica,
ka jāvalkā ortoze un vismaz sešus as
toņus mēnešus jāizvairās no elkoņa
fiziskas noslodzes.
Kad iesniedzu slimības lapu, darba
devējs mani norīkoja uz ārkārtas ob
ligāto veselības pārbaudi. Arodārste
ieteica ārstēšanos turpināt, tāpēc ģi
menes ārsts noteica man darba ne
spēju un izsniedza darbnespējas lapu.
Turpināju ārstēties vairākus mēnešus.
Par slimnieku man sevi saukt negribē
jās – rokas, kājas ir, no malas arī izska
tās, ka cilvēks sveiks un vesels. Bet ar
kreiso roku pacelt neko nevarēju.
Pagājušā gada 31. oktobrī es no
slēdzu slimības lapu un jau nākamajā
dienā – 1. novembrī – biju darbā. Tur
man uzreiz izsniedza darba līguma uz
teikumu, pamatojoties uz to, ka mans
veselības stāvoklis neatbilst veicama
jam darbam. Tā kā es nebiju arodbied
rības biedrs, tad darba devējam par
mana darba līguma uzteikumu nebija
jāprasa arodbiedrības piekrišana. Man
nekas cits neatlika kā nākamajā dienā
iet pie ģimenes ārsta, kurš mani norī
koja pie arodārstes, kura man noteica
turpināt ārstēšanos un kārtīgi izārstēt
roku līdz galam. Viņa paskaidroja, ka
man ir jārēķinās ar to, ka darbā nekā
das atlaides netiks dotas un ka manas
veselības problēmas nevienam nein
teresēs. Manā gadījumā elkoņa ārstē
šanu es nekādi nevarēju paātrināt. Lai
roka pilnībā sadzītu, bija nepieciešams
laiks. Uz darba līguma uzteikuma la
pas es uzrakstīju, ka ar šo dokumen
tu esmu iepazīstināts, bet nepiekrītu
tā saturam. Pierakstīju klāt, ka darba
devējs man nepiedāvāja citu amatu
vai citus darba apstākļus uz laiku līdz
arodārsta noteiktajai atkārtotajai me
dicīniskajai pārbaudei, un lūdzu paga
rināt darba līguma uzteikuma periodu
uz darba nespējas laiku.
Pēc nepilna pusgada šķita, ka roka
ir puslīdz vesela. Tā kā nejutos neko
sagrēkojis un visu laiku arī biju uztu
rējis sakarus ar uzņēmumu, pamazām
posos atpakaļ uz darbu. Es teicu, ka
cilvēkus izcilāt droši vien vairs neva
rēšu, taču kaut ko vieglāku es noteikti
varētu darīt. Un man vārdos arī tika
tā kā pasolīts darbs birojā pie datora.
Lai tik es slēdzot nost slimības lapu
un nākot uz darbu. Kaut ko vienkāršu
darāmu jau man atradīšot! Bet lai tad
es atsaucot savu prasības pieteikumu
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Katram sava dzīves
un darba skola
tiesā. Es saku – labi! Un biju priecīgs,
ka beidzot atkal varēšu strādāt un būs
piemērots darbs.
Te jāpaskaidro, ka mēneša laikā
pēc darba uzteikuma saņemšanas es
biju vērsies tiesā, lai uzteikums tiktu
atzīts par spēkā neesošu. Jau bija no
teikts tiesas sēdes datums. Tā kā ie
priekš biju saņēmis mutisku solījumu,
ka man uzņēmumā būs iespēja strādāt
kādu vieglāku darbu, nebiju domājis,
ka man būs iemesls tiesāties ar darba
devēju – mani taču ņem darbā atpa
kaļ! Taču izrādījās, ka solījumi ir biju
šas blēņas. Solīts bija telefona sarunā,
nevis piefiksēts kādā dokumentā. Kad
ierados, nekādu darbu man nepiedā
vāja.
Pirms došanās uz darbu biju iz
gājis ārpuskārtas obligāto veselības
pārbaudi. Ārstu komisija bija atzinu
si, ka roka tomēr īsti vesela gan nav.
Medicīniskajā atzinumā tika ierakstīts,
ka “veselības stāvoklis neatbilst veica
majam darbam”. Analizējot darba vidē
esošos riska faktorus, ārsti norādīja,
ka puse no tiem man nebūtu bīstami,
bet pārējo risku dēļ es līdzšinējo darbu
nevaru veikt. Ieteikumos ārste bija no
rādījusi, ka pēc sešiem mēnešiem vaja
dzētu veikt ārpuskārtas apskati, bet, ja
mans veselības stāvoklis uzlabojas, tad
varu pie ārsta vērsties ātrāk, lai pārska
tītu medicīnisko lēmumu. Es par šo
atzinumu daudz neuztraucos, jo man
taču bija apsolīts vieglāks darbs, kas
netraucēs atveseļot roku.
Taču pēc darba devēja teiktā, ka
cita darba nav, man bija skaidrs, ka
acīmredzot palikšanas te nebūs. Tā kā

man bija iekrājies atvaļinājums, tad
nolēmu to izmantot, jo likums man
paredz tādas tiesības. Bet pēc atvaļi
nājuma darba attiecības ar līdzšinējo
darba devēju pārtraucu.
Bet tad kādu dienu no pastkastītes
izņēmu vēstuli un ne pa jokam izbrī
nījos – no tiesas. Es tiku informēts, ka
tiesas sēde notikusi, bet es uz to ne
esmu ieradies.… Kā tā? Es taču savu
prasības pieteikumu biju atsaucis jau
pirms krietna laika.
Izrādās, ja ir nolikts tiesas datums
par darba strīdu, bet darbinieks ir at
saucis savu prasību, kā to biju izdarījis
es, tas vēl nenozīmē, ka tiek atsaukta
noliktā tiesas sēde. Es to diemžēl ne
zināju.
Es atsaucu prasības pieteikumu,
bet ar to nepietika, lai atceltu tiesas
sēdi. Tāpēc arī iekļuvu diezgan muļ
ķīgā situācijā. Atsaucot savu prasības
pieteikumu, es pie viena gribēju at
vieglot arī tiesas darbu, lai netiek vel
ti tērēts laiks. Tomēr 10. jūnijā tiesas
sēde notika, taču es par to uzzināju
jūlija vidū no vēstules savā pastkastī
tē. Atzīšos, viegls šoks. Kad pirms tam
tiesas kancelejā atsaucu prasības pie
teikumu, vēl pajautāju, ko man tālāk
darīt. Man pateica – neko, viss kārtībā!
Pēc tādas atbildes sapratu, ka tiešām
viss ir kārtībā un process beidzies. Bet
tobrīd, turot rokā vēstuli no tiesas, es
jutos nokļuvis netaisnīgā situācijā. Es
uzrakstīju tiesai sūdzību, uz kuru sa
ņēmu formālu atbildi. Tajā brīdī biju
gatavs taisnā ceļā doties pie tiesībsar
ga, bet tad nodomāju, ka pietiek bojāt
nervus! l

Raimonda atziņas, pārdomājot savu pieredzi

1.
2.
3.

Uzsākot darba attiecības, ir jāstājas arodbiedrībā, jo tad darba devējs
nevarēs uzteikt darba līgumu bez arodbiedrības piekrišanas.
Nevajag ticēt darba devēja mutiskiem solījumiem, bet tikai tam, kas fiksēts uz papīra.

Atsaucot prasību tiesā, vajag paturēt prātā, ka ar to tiesas process nebeidzas un noliktā tiesas sēde notiks jebkurā gadījumā. Ja gribi tajā būt klāt,
            tad neaizmirsti sēdes datumu!

BSF stipendiju konkurss topošajiem bakalauriem un maģistriem
Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) ir izsludinājis pieteikšanos
uz vienreizēju stipendiju studentiem, kas 2013./2014. mācību
gadā raksta bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu un tam izvēlējušies kādu no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem.
Šajā mācību gadā piedāvātās darbu virstēmas:
•S
 ociālās nevienlīdzības, tās cēloņu un seku
izpēte
•A
 rodbiedrību loma mūsdienu Latvijā
• Z aļā tautsaimniecība
•S
 ieviešu politiskās tiesības un iespējas šodien un
vēsturiski Latvijā
Stipendijas mērķis ir pievērst jauno pētnieku uzmanību tādām
sabiedrībā aktuālām tēmām kā līdzdalība, solidaritāte, tolerance,

sociālais taisnīgums, progresivitāte, ilgtspējīga tautsaimniecība,
vides aizsardzība un demokrātija, kā arī studiju laikā atbalstīt centīgus, mērķtiecīgus Latvijas augstskolu studentus viņu bakalaura vai maģistra darbu izstrādē.
Uz izsludināto stipendiju drīkst pretendēt ikviens
Latvijas augstskolu students, kurš šajā mācību gadā izstrādā savus noslēguma darbus studijām bakalaura vai
maģistra programmās.
Vienas stipendijas apmērs ir 200 latu.
Stipendijai var pieteikties līdz 2014. gada 1. februārim (ieskaitot), dokumentus iesniedzot elektroniski (e-pasts:
ervins.labanovskis@gmail.com).
Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir pieejama http://www.bsf-latvija.lv/lv/stipendijas
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Veselība nav prece,
kuru paņemt
no veikala plaukta
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

– Kādas bija galvenās veselības
problēmas, kas cilvēkiem tika atklātas krīzes uzplūdu laikā?

– Problēmu bija daudz, un tās bija
dažādas. Pārsvarā pie mums vērsās
pacienti, kurus dažādi slimību simp
tomi bija mocījuši jau vairāku gadu
garumā. Tikai pirms tam viņi nebija
gājuši pie ārsta, cenšoties strādāt, ka
mēr bija darbs. Darbs un steiga arī
tagad daudziem ir ierasts aizbildi
nājums, lai laikus neaizietu pie ārs
ta. Cilvēki strādā līdz spēku izsīku
mam – tā ir realitāte.
– Katrai lietai ir divas puses.
Vienā svaru kausā esi tu pats un
tava dārgā veselība. Otrā kausā –
darāmais darbs, kas sniedz materiālu labumu un ir vienīgais, kas
ļauj izdzīvot. Pat juzdamies slikti,
cilvēks pēdējiem spēkiem iet uz
darbu, lai viņa vietā darba devējs
nepaņemtu citu. Kā šo dilemmu vispareizāk risināt?

– Vispirms ir jāuzdod sev diezgan
nežēlīgs jautājums – kas ar mani no
tiks tad, kad nebūs ne veselības, ne
darba? Ar darbu cilvēks pelna naudu
un iztiku. Bet veselība nav prece, kuru
paņemt no plaukta lielveikalā.
Taču es arī spēju saprast cilvēkus,
kuri atnāk un stāsta, ka darbā viņam
“nav laika pievērst uzmanību ar viņu
veselību saistītiem sīkumiem”. Taču
šie it kā sīkumi ir organisma raidīti
trauksmes signāli. Neieklausoties ta
jos, cilvēks ļauj veselības problēmām
ieperināties dziļāk. Nelielas sāpes
pārvēršas stiprās sāpēs. Ielaistas kai
tes ir daudz grūtāk ārstēt. Tas ir viens
no argumentiem, kāpēc pie ārsta va
jadzētu iet laikus. Es šobrīd atkārtoju
to, ko visi zina. Bet atkārtoju tāpēc, lai
cilvēki nedarītu sev pāri.
– Ir liela atšķirība starp garīgu
darbu un profesijām, kas saistītas
ar lielu fizisko piepūli. Vai varat nosaukt dažus simptomus, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību un kurus
vajadzētu ņemt vērā kā nopietnu
brīdinājumu?

– Universālu recepti neiedos ne
viens ārsts. Ir detalizēti jāanalizē, kādi
veselības traucējumi ir parādījušies.
Katrai slimībai būs savas draudošās
pazīmes. Ja kaut kur kaut kas sāp, tas
nozīmē, ka organismā ir parādījušies
kaut kādi traucējumi. Uz sāpēm ir jā

Kas ir arodslimība?
Par arodslimību uzskata saslimšanu,
kuras vienīgais un galvenais cēlonis ir
dažādi darba vides riska faktori, piemēram, troksnis, gaisa piesārņojums, lielu
smagumu celšana un nešana, nepārtraukts psihoemocionāls stress vai citi.
Lai noteiktu arodslimību, notiek padziļināta izmeklēšana, jo līdztekus var būt arī
citi veselības problēmas izraisoši iemesli,
kas nav saistīti ne ar profesijas specifiku,
ne arī darba vidi, kurā cilvēks strādā.

reaģē, jo sāpes ir cilvēka dabiskais aiz
sargmehānisms, kurš mums norāda
uz traucējumiem. Arodslimības ļoti
bieži ir saistītas ar sāpju sajūtām, arī
ļoti stiprām. Ar sāpēm ir jācīnās, bet
tas jādara pareizi, jo sāpes ir atšķirīgas
tāpat kā to cēloņi. Turklāt pastāv vese
la virkne ar darbu saistītu slimību, kas
var izpausties arī bez sāpēm, piemē
ram, roku tirpšana, roku salšana, elpas
trūkums, dzirdes pavājināšanās, ādas
nieze, izsitumi un daudzas citas pazī
mes. Tāpēc jājautā padoms ārstam.
– Kādu profesiju pārstāvji biežāk
saskaras ar arodslimībām?

– Pirms gadiem divdesmit daudz
vairāk tika diagnosticētas arodsli
mības saistībā ar elpošanas orgānu
saslimšanām. Tagad tās sastopamas
retāk. Darba vide ir kļuvusi tīrāka.
Darba aizsardzībai uzņēmumos ko
pumā tiek pievērsts vairāk uzmanības.
Putekļu un cita veida gaisa piesārņo
juma novēršanai tiek ierīkotas labākas
ventilācijas sistēmas. Darba devēji arī
kopumā vairāk rūpējas par darbinie
kiem. Taču pēdējos gados diezgan
strauji sākusi pieaugt saslimstība ar
muskuļu un skeleta
sistēmas arodslimī
bām. Un problēmas
ir patiešām nopiet
nas, jo riska fakto
ri, kas rada šo ap
draudējumu cilvēka
veselībai, ir grūtāk
novēršami.

selība ir vērtība, kuru savas vieglprātī
bas dēļ nedrīkst izzagt. Ja parādās kādi
veselības traucējumi, tad tie ir neka
vējoties jāizmeklē un jāārstē. Nevajag
dzīvot, ciešot sāpes, un domāt, ka gan
jau viss pāries pats no sevis. Nepāries!
Sāpes var uz laiku pieklust, bet jāat
ceras, ka pēdējā laikā tik izplatītajām
muskuļu un skeleta sistēmas slimībām
gaita var būt viļņveidīga ar sāpju pa
asinājumiem un miera periodiem.
Taču, ja sāpju cēlonis netiek ārstēts,
laika gaitā cilvēka stāvoklis tikai pa
sliktinās.

– Vai tie darbinieki, kuriem ir jāveic obligātās veselības pārbaudes,
pietiekami apzinās šo veselības pārbaužu nozīmi?

– Sabiedrībā diezgan populārs ir
viedoklis, ka obligātās veselības pār
baudes ir formalitāte un ka svarīgs
ir tikai ārsta paraksts uz atzinuma,
nevis cilvēka faktiskais veselības stā
voklis. Te nu man jāuzsver – obligātās
veselības pārbaudes nav formalitāte!
Tās ir domātas, lai rūpētos par darbi
nieka veselību. Kad ārsts obligātās ve
selības pārbaudes laikā izmeklē cilvē
ku un uzklausa viņa
sūdzības, nepiecie
šamības gadījumā
nosakot veicamās
analīzes un padzi
ļinātu izmeklēšanu,
pamatuzdevums ir
iespējamo slimību
agrīna atklāšana, lai
pēc iespējas agrāk
uzsāktu ārstēšanu.
Arodslimību ārsts, diagnosticējot
kādus veselības traucējumus, līdz ar
medicīnisko slēdzienu sniedz arī re
komendācijas darba devējam, kā šo
darbinieku turpmāk nodarbināt, lai
nepasliktinātu viņa veselības stāvokli.
Piemēram, ja darbiniekam tiek kon
statēti kādi muskuļu un skeleta sistē
mas saslimšanas simptomi, darba de
vējam tiek sniegti ieteikumi uzlabot
darba vietas ergonomiku. Nereti tas
neprasa lielus materiālos ieguldīju
mus, bet sniedz diezgan labu efektu
darbinieka veselības saglabāšanai.
Uzlabojot darba apstākļus, darbinie
kam konstatētie veselības traucējumi
var samazināties vai pilnībā pazust.

Nevajag dzīvot,
ciešot sāpes, un
domāt, ka gan jau
viss pāries pats no
sevis. Nepāries!

– Kādas ir muskuļu un skeleta sistēmas saslimšanu galvenās pazīmes?

– Galvenās pazīmes ir sāpes. Ja
darbā pārsvarā tiek noslogotas rokas,
tad tās ir sāpes rokās – plaukstās, el
koņos, plecu locītavās. Pieaug sūdzī
bu skaits par muguras sāpēm, sāpēm
jostasvietā, arī kakla un plecu rajonā.
Pēdējā laikā tā ir visas civilizācijas
problēma. Kad cilvēkam ir daudz
darba un liela slodze, vajag atcerēties,
ka pareiza poza stāvot, sēžot, ceļot
vai nesot ļoti atvieglotu darba veik
šanu. Taču vispirms ir jāiemācās, kā
ir pareizi sēdēt, pareizi stāvēt, pareizi
kustēties un pareizi rīkoties. Un tad ir
labi, kamēr slodze netiek pārvērsta par
pārslodzi.
Arodārstu pēdējā laika novēro
jumi liecina, ka cilvēki darbā tiek
pārslogoti. Problēmu radījusi darba
devēju vēlme ikvienam darbiniekam
uzlikt pēc iespējas lielāku slodzi un
vairāk pienākumu. Taču arī cilvēka
fiziskajai izturībai ir savas robežas.
Mūsu praksē bijuši vairāki gadījumi,
kad fiziskas pārslodzes dēļ nopietnas
veselības problēmas radušās, piemē
ram, sētniekiem.
– Kā cilvēku pārliecināt, ka viņam jāvēršas pie ārsta tad, kad parādās pirmie simptomi, lai pēc tam
spētu pēc iespējas ātrāk atveseļoties?

– Labākais arguments ir katra cil
vēka paša pārliecība par to, ka viņa ve

– Ir dzirdēts, ka cilvēki, ejot uz
obligāto veselības pārbaudi, gandrīz
vai lūdz Dievu, lai arodārsts viņus
“izlaistu cauri”. Viņi cieš klusu, lai
netiktu atklāta kāda slimība, kuras
dēļ varētu nākties zaudēt darbu.

– Diemžēl man jāatzīst, ka tā ir vi
sai tipiska situācija. Daļa darbinieku
tiešām baidās atklāt savas veselības
problēmas un apzināti slēpj sūdzības
pat tad, ja viņi nejūtas labi. Man tam
nav cita izskaidrojuma kā vienīgi bai
les zaudēt darbu.
– Vai šīm bailēm ir kāds pamatojums, un vai jums ar tādiem gadījumiem ir nācies saskarties?

– Ir bijuši gadījumi, kad obligātās
veselības pārbaudes darba devēji ir

Māsiņ! Lūdzu,
pieskatiet Bērziņu,
lai viņš neaizmūk
uz slimnīcu. Viņam
vēl jāpastrādā.
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izmantojuši ļaunprātīgi. Piemēram,
kad darba devējs, gribot atbrīvoties
no kāda darbinieka, nosūta viņu uz
obligāto veselības pārbaudi, un gaida
ka ārsts parakstīs darbiniekam nelab
vēlīgu slēdzienu.

– Tas nozīmē, ka darbinieku bailes no veselības pārbaudēm zināmā
mērā tomēr ir pamatotas.

– Arodārsta pienākums ir novēr
tēt cilvēka veselības stāvokli un ne
pieciešamības gadījumā medicīnis
kajā atzinumā sniegt arī ieteikumus
darba devējam, kā cilvēku turpmāk
vajadzētu nodarbināt, lai nepaslikti
nātos viņa veselības stāvoklis un lai
cilvēka darba mūžs būtu pēc iespējas
ilgāks. Līdztekus arodārstam jāpār
liecinās, lai nodarbinātā veselības stā
voklis nekļūtu par iemeslu nelaimes
gadījumam darba vietā, it īpaši, ja iet
runa par darbu ar bīstamām iekārtām
un bīstamos apstākļos. Ārsta nodoms
nebūt nav panākt cilvēka atlaišanu no
darba.
– Un kādas tendences arodārsti
novēro individuālo darba aizsardzības līdzekļu lietošanā?

– Darbinieki diezgan labi zina, ka
darba devējam viņi jānodrošina ar
individuālajiem darba aizsardzības lī
dzekļiem. Taču vēl aizvien darbinieki
mēdz būt vieglprātīgi un tos nelieto,
pat ja viņiem tie ir izsniegti. Biežāk
tiek ignorēti elpošanas orgānu aizsar
dzības līdzekļi. Piemēram, strādājot
putekļos, darbinieki mēdz nelietot aiz
sargmaskas vai respiratorus. Bet pār
traukumā vēl aiziet uzpīpēt, tā vēlreiz
iesitot pa savām plaušām. Ne vienmēr
tiek domāts arī par dzirdes aizsardzību
trokšņainā darba vidē.
– Salīdzinoši jauns ieraksts arodslimību sarakstā – izdegšanas sindroms.

– Latvijā izdegšanas sindroms ir
aktuāla problēma, taču ir salīdzinoši
grūti to atklāt un uzstādīt diagnozi.
Šajos gadījumos nepieciešams ne tikai
arodārsta, bet arī psihoterapeita un
psihiatra atzinums. Taču daudzi cilvē
ki nevēlas iet uz konsultāciju pie šiem
speciālistiem.
– Visnotaļ saprotama reakcija –
nepataisiet mani par traku!

– Par to nav runa! Izdegšanas
sindroma gadījumā cilvēku ir samo
cījusi pārāk liela spriedze un augsts
psihoemocionālā stresa līmenis darba
vidē. Šo iemeslu dēļ veidojas dažādi
traucējumi. Izdegšanas sindromam
raksturīgs, ka cilvēkam pamazām ro
das aizvien lielākas grūtības kontro
lēt savu reakciju. Sākotnēji viņš kļūst
īgns, nervozs un viegli aizkaitināms,
saasināti reaģē uz dažādām problē

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Tas ir cilvēks pusmūža gados, mazliet pāri
50, ar vairāk nekā 20 gadu darba stāžu.
Raksturīgi, ka “vidējais arodslimnieks”
vairākus gadus turpinājis strādāt, sajūtot dažādus veselības traucējumus, taču
visiem spēkiem cenzdamies nepievērst
tiem uzmanību. Beidzot viņam kļuvis
pavisam slikti un nav bijis iespējams turpināt ierasto darbu. Daļa arodslimnieku
ceļu pie ārsta atrod tikai tad, kad tiek
slēgts uzņēmums un cilvēkam tā uzrodas
brīvs laiks, lai beidzot aizietu painteresēties par savu veselību.

mām. Bet ar laiku sajūtas notrulinās,
cilvēku pārņem skepse, viņš kļūst
cinisks, zūd ne tikai iejūtība pret ci
tiem, bet arī interese par dzīvi vispār.
Pamazām it kā dzēšas visas emocijas.
Un neko vairs negribas. Cilvēks vairs
nespēj pilnvērtīgi veikt savus darba
pienākumus. Šādam cilvēkam ne tikai
pašam ir grūti, bet arī kolēģiem kļūst
aizvien sarežģītāk ar viņu sastrādāties.
– Kurās profesijas ir vairāk darba
vides riska faktoru?

– Darba vides riska faktoru ir
pietiekami daudz praktiski jebkurā
profesijā, taču atsevišķās profesijās
šādu riska faktoru ir vairāk nekā ci
tās un arodslimību attīstības risks
ir augstāks. Tās vai citas arodslimī
bas pārsvarā ir raksturīgas noteiktās
profesijās strādājošajiem. Piemēram,
maizniekiem var attīstīties alerģija
pret miltu putekļiem, medmāsas var
saslimt ar tuberkulozi, inficējoties no
slimiem pacientiem, šoferi un ceļu
būvē ar vibroinstrumentiem strādā
jošie nereti saslimst ar vibrācijas sli
mību. Šuvējas vai citur ražošanā pie
konveijera strādājošie cilvēki, kuriem
iespējama roku pārslodze, ir pakļauti
riskam iegūt dažādas roku musku
ļu un locītavu slimības, piemēram,
plaukstās var attīstīties karpālā kanāla
sindroms, kura pirmais simptoms ir
īkšķa, rādītājpirksta un vidējā pirksta
tirpšana. Sākotnēji šī tirpšana un sā
pes parādās naktīs, bet ar laiku turpi
nās arī dienā, tad seko vājums rokās.
Laikus nepievēršot uzmanību šiem
simptomiem un ļaujot tiem progresēt,
var sākties plaukstu muskuļu atrofija –
viss krīt laukā no rokām, cilvēks vairs
pat krūzīti nevar noturēt.
Apkopojot visu vienā teikumā –
ikviens darba devējs un ikviens dar
binieks, kas strādājot rīkojas atbilstoši
drošas darba vides labajai praksei, pa
dara šo vidi vēl drošāku l
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Latvijas “vidējais
arodslimnieks”

