
Lolita Lūse

No „Liepājas tram-
vajā” strādājoša-
jiem 80 darbinie-
kiem apmēram 

90 % ir arodbiedrības biedri.
– Arodbiedrībā labprāt stājas arī 

jaunie darbinieki. Neatceros nevie-
nu gadījumu, kad kāds no mūsē-
jiem būtu izstājies no arodbiedrības. 
Mūsu organizācijā cilvēki turpina 
darboties arī pēc aiziešanas pensi-
jā. Kolektīva saliedētību lielā mērā 
nosaka arī direktora Aigara Puka 
atsaucība un darbiniekiem sniegtās 
sociālās garantijas,– stāsta uzņēmu-
ma arodorganizācijas priekšsēdētāja 
Dace Lūka. 

Uzņēmumā izveidota laba prē-
mēšanas sistēma, bet tie, kas no 
„Liepājas tramvaja” aizgājuši pen-
sijā, saņem pabalstus. Materiālu at-
balstu uzņēmums sniedz tiem, kas 
gatavojas kāzām, bet vecāki saņem 
pabalstu bērnu skolas mācību grā-
matu iegādei. Atbalsts tiek sniegts 
arī skumjos brīžos, palīdzot segt 
bēru izdevumus.

Dace Lūka nav vienisprātis ar 
tiem, kas saka, ka cilvēkam darbs 
būtu jāmaina ik pēc septiņiem 
gadiem:

– Es šajā uzņēmumā dažādos 
amatos esmu nostrādājusi jau sep-
tiņpadsmit gadus, bet man ne reizi 
nav radusies vēlme mainīt darba-

vietu. Mūsu cilvēki viens otru labi 
iepazinuši darba ikdienā, tāpēc arī 
svētki mums ir īpaši. Un arī bēdās ir 
vieglāk, ja līdzās uzticami kolēģi.

Aigars Puks ir gandarīts, ka viņa 
vadītā uzņēmuma darbinieki jūtas 
droši:

– Nav jau gluži tā, ka krīze mums 
ietu apkārt ar līkumu. Taču iespē-
jams, ka tieši tagad īpaši atmak-

sājas mūsu līdzšinējā apdomība. 
Uzņēmums nekad nav šķiedies ar 
naudu, bet centies visu racionāli 
plānot, tērēt pārdomāti un arī tau-
pīt. Pagaidām mums nav nācies sa-
mazināt algas saviem darbiniekiem. 
Tiesa, arī agrāk tās nebija pārlieku 
lielas. Mūsu stiprā arodbiedrība ir 
viens no iemesliem, kāpēc man nav 
iemesla runāt par kadru mainību 

– par jauniņajiem savā kolektīvā 
uzskatām pat tos, kuri pie mums jau 
nostrādājuši gadus piecus. Gadās 
jau, ka kāds no darba aiziet, kāds 
aizbrauc pastrādāt uz ārzemēm, bet 
lielākoties arī šie cilvēki pēc kāda 
laika pie mums atgriežas. Manuprāt, 
labvēlīgo atmosfēru kolektīvā rada 
arī abpusēja sapratne starp adminis-
trāciju un darbiniekiem. Mēs neva-

ram atļauties visu, ko vēlētos, bet tās 
sociālās garantijas, kuras esam uz-
ņēmušies, mēs pildām. Tāpēc cilvēki 
jūtas droši. Protams, neskaidrība par 
nākotni mums visiem ir mulsinoša. 
Ja nekļūs sliktāk, mēs izdzīvosim. 
Bet, ja finansējums samazināsies, arī 
mums, protams, klāsies grūtāk. l
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Sargā sevi, un Darba likums tevi sargās!

3.-4. lpp.

Uzņēmumā „Liepājas 
tramvajs” izveidojies stabils 
kolektīvs. Kas te atnācis 
strādāt, tas pēc cita darba 
nelūkojas – strādājošie šajā 
uzņēmumā jūtas droši un labi.

strādā mierīgi un droši
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5. lpp.

Likums īpaši sargā 
bērnu un pusaudžu 
darbu 6. lpp.

Kā darbiniekam  
sevi aizstāvēt?  

Kas ir galvenais,  
lai viņu uzklausītu tiesa?  

Kas jāzina, rakstot prasības 
pieteikumu par nepamatotu 

atbrīvošanu no darba?  
Par to Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienībā 
risinājās ekspertu diskusija. 

 

Viedokļus apkopoja Lolita Lūse

K. Platā: – Ja pirms gadiem 
desmit piecpadsmit cilvēkiem 
darba strīda risinājumu ieteica 
meklēt tiesā, viņi parasti katego-
riski atteicās to darīt. Tagad cil-
vēki ir vairāk noskaņoti aizstāvēt 
sevi tiesā. 

A. Mihaļčenko: – Arī Rīgas 
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 
tiesai darba strīdus nākas skatīt 
aizvien vairāk. Palielinās prasīju-
mu skaits gan par nepamatotiem 
darba uzteikumiem, gan darbinie-
ku skaita samazināšanu. Pēdējā 
laikā par neizmaksātu darba algu 
saņemam pat 10 prasību pieteiku-
mus dienā. 
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Diskusijas turpinājumu lasiet 7. lpp. ä

Par situāciju sabiedriskā transporta  
pakalpojumu jomā lasiet  2. lpp. ä



DARBINIEKU AVĪZE2 
MAIJS 2009

Darba devējam pirmajam 
jāpanāk pretī

Rasma Zvejniece

To, ka valstij un paš-
valdībām ir pie-
nākumus orga-
nizēt sabiedriskā 

  transporta pa-
kalpojumus, nosaka likums, kurā 
iestrādāta arī Eiropas Komisijas re-
gula par to, ka valstij ir pienākums 
pārvadātājiem segt tos zaudēju-
mus, kas rodas par pasažieru pār-
vadāšanu sabiedriskajā transportā. 
Arodbiedrība cerēja, ka šis likums 
rosinās uzlabot sabiedriskā auto-
transporta šoferu darba apstākļus 
un arī atalgojuma sistēmu, jo šoferis 
sabiedriskajā transportā būtībā ir ne 
tikai tā vadītājs, bet arī konduktors, 
remontstrādnieks, kārtības uzturē-
tājs un pat psihologs saskarsmē ar 
pasažieriem. 

Sākotnēji bija cerība, ka situāci-
jā, kad valsts ar pārvadātājiem slēdz 
ilgtermiņa līgumus, 
uzņēmumiem ra-
dīsies iespēja ņemt 
lielākus kredītus, at-
jaunot autoparku un 
darbiniekiem nodro-
šināt konkurētspējī-
gas algas. Taču iegu-
vumu no pārmaiņām 
bija mazāk nekā 
jaunu problēmu. 
Noslēdzoties konkur-
siem par valsts pasū-
tījuma maršrutiem, 
izrādījās, ka rezultāti 
ir izdevīgi tikai ne-
daudziem lielajiem uzņēmumiem. 
Daudzi mazie pārvadātāji tika no-
stumti malā. Daļai šoferu gan bija 
iespēja pāriet darbā uz lielākajiem 

uzņēmumiem, taču to nevar uzska-
tīt par labāko risinājumu, jo īpaši 
tajos gadījumos, kad šofera jaunā 
darba vieta atrodas tālu no viņa mā-
jām. Un arī samaksa par darbu ne 
vienmēr ir adekvāta paveiktajam. 
2008. gada nogalē vairāki pasažieru 
autopārvadātāji vērsās tiesā, apstrī-
dot valsts izsludināto konkursu re-
zultātus. Taču tiesu procesi ievelkas, 
un to rezultāti nav prognozējami. 

Šis gads pasažieru autopārvadā-
jumu jomā ienesis vēl asākas problē-
mas. Ekonomiskās krīzes apstākļos 
nākas samazināt maršrutu skaitu 
un saīsināt maršrutu garumu, līdz 
ar to samazinās šoferu darba stundu 
skaits un arī alga. Daudzkārt ir dis-
kutēts par šoferu algas veidošanas 
principiem. Pamatalga jeb tarifu lik-
me ir zema, bet apmēram 2/3 no al-
gas veido piemaksas par pārdotajām 
biļetēm un nostrādātajām virsstun-
dām, kā arī prēmijas, kas atzīstamas 

par nesamērīgi 
augstām attiecībā 
pret šoferu pamat-
algu. Šāda darba 
samaksas sistēma 
nestimulē strādāt 
labi un godīgi. Vēl 
joprojām šoferi 
mēdz iekasēt no 
pasažieriem nau-
du par braucienu, 
bet biļeti pretim 
neizsniedz. Kāpēc 
šī parādība nav iz-
skausta, lai gan par 
to diskutē gadu ga-

diem? Iespējams, ka šī „sistēma” ir 
savā ziņā izdevīga arī darba devējam 
– ja pieķer šoferi, kurš nav izsniedzis 
pasažierim biļeti, piemēram, par 

1 latu, viņam var „nogriezt” prēmi-
ju, kura būtu bijusi 200 latu apmērā. 

Arodbiedrība uzskata, ka atal-
gojuma sistēma ir jāmaina, nosakot 
salīdzinoši augstāku tarifa likmi par 
stundu, bet prēmijām jāveido ti-
kai neliela daļa no atalgojuma. Arī 
Eiropas normatīvie akti nosaka, ka 
šofera darba alga nedrīkst būt atka-
rīga no nobraukto kilometru skaita 
un pārvadāto pasažieru daudzuma, 
jo vēlme paaugstināt šos rādītājus 
var apdraudēt pasažieru drošību.

Tas, kuram būtu jārosina pārmai-
ņas un arī pirmajam jāķeras pie to 
īstenošanas, ir darba devēji. Taču viņi 
nevēlas ielaisties sarunās ar arodbied-
rībām par izmaiņām darba samaksas 
sistēmā. Jau divus gadus LAKRS ri-
sina pārrunas un sarakstās ar darba 
devējus pārstāvošo Latvijas Pasažieru 
pārvadātāju asociāciju LPPA par 
iespējamo ģenerālvienošanos, lai iz-
veidotu vienotu darba samaksas sis-
tēmu un nodrošinātu nozarē strādā-
jošajiem vēl citas minimālās sociālās 
garantijas. Taču vismaz pagaidām 
nekas no iecerētā nav panākts. LPPA 

ir atlikusi sarunas, aizbildinoties ar 
krīzi, taču pareizāk būtu atrast vienu 
iemeslu, lai strādātu, nevis simts ie-
meslus, lai neko nemainītu. 

Lai lietas tomēr mēģinātu pavir-
zīt uz priekšu, sarunas tiek risinātas 
ar katru darba devēju, taču atsaucī-
bas trūkst. Arī paši darbinieki bieži 
vien klusē un ir gatavi strādāt arī par 
niecīgāku atalgojumu, neredzot citu 
iespēju. 

Tas, kāda situācija veidosies nā-
kotnē, lielā mērā atkarīgs no valsts 
budžeta veidošanās, ja iespējamās 
izmaiņas skars arī pārvadātājiem 
radušos zaudējumu segšanai pare-
dzētās kompensācijas. Neoficiālā 
informācija liecina, ka valsts bu-
džeta parāds pārvadātājiem par 
2008. gadu ir aptuveni 5,5 miljoni 
latu. Optimismu nevieš arī situācija 
saistībā ar budžetu veidošanu un to 
grozīšanu pašvaldībās. Tomēr arod-
biedrība uzskata, ka sarunas par 
transporta vadītāju un citu nozares 
darbinieku atalgojumu un sociāla-
jām garantijām ir jāturpina, lai pa-
nāktu risinājumu l

Raimonds Andžāns 

K onkursa gaitā tika vēr-
tēts, kā uzņēmumi risina 
darba drošības un darba 
tiesisko attiecību jautāju-

mus, kā tie veicina un attīstīta sociālo 
dialogu un ko dara, lai novērstu ne-
laimes gadījumus darbā un saslim-
šanu ar arodslimībām. Uzmanība 
tika pievērsta arī tam, kā uzņēmumi 
piesaista jaunus darbiniekus un sa-
glabā esošās darba vietas.

Balvu „Sociāli atbildīgs uzņē-
mums” par jaunu iekšējās komu-
nikācijas formu ieviešanu saņēma 
SIA „BITE Latvija”. SIA „GRIFS 
AG” saņēma balvu par efektīvas 
iekšējās komunikācijas un apmā-
cības pasākumu īstenošanu, bet 
AS “Cēsu alus” – par ergono-
misku risinājumu ieviešanu. SIA 

„„Ventspils nafta” termināls” sa-
ņēma divus apbalvojumus – par 
darbinieku iesaisti ikdienas darba 
aizsardzības kontrolē un par ob-
jektīvas darbinieku motivācijas sis-
tēmas izveidi. AS „DAUGAVPILS 
SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANS
PORTA UZŅĒMUMS” saņēma 
balvu par sakārtotu darba vidi un 
papildu sociālajām garantijām, bet 
SIA „VALMIERAS ŪDENS” – par 
darbinieku motivācijas un sociālo 
garantiju sistēmas izveidi. Balvu 
par kolektīva saliedēšanu saņē-
ma SIA „LIEPĀJAS TRAMVAJS” 
un AS „Latvijas Gāze”. SIA 
„KLINTA” saņēma apbalvojumu 
par pilnvērtīgu darba vides risku 
izvērtēšanu un būtiskiem uzlaboju-
miem darba organizācijā, savukārt 
AS „RBSSKALS” – par pilnvērtī-
gu jauno darbinieku informēšanu. 

SIA „RIMI LATVIA” apbalvojumu 
nopelnīja par cilvēku ar īpašām 
vajadzībām iesaistīšanu darbā, bet 
AS „Valmieras piens” – par sma-
gā fiziskā darba samazināšanu. SIA 
„fashion flowers” saņēma atzinību 
par specializētu darba vietu iekār-
tošanu. Sociāli atbildīga uzņēmu-
ma balvu par ergonomisku darba 
vietu iekārtošanu piešķīra SIA 
„PRO LINE D”. SIA „Krustpils” 
saņēma atzinību par skaidras darba 
aizsardzības stratēģijas izstrādi , bet 
SIA „Latvija Statoil” – par preven-
tīvās darba aizsardzības kultūras 
iedzīvināšanu.

Konkursam pieteikušos uzņē-
mumus vērtēja LBAS, Labklājības 
ministrijas, Valsts darba inspekci-
jas, Latvijas Darba devēju konfede-
rācijas un Darba drošības un vides 
veselības institūta speciālisti l

Sabiedrisko autopārvadājumu jomā grūtību un problēmu 
nav trūcis arī agrāk, kad valsts daļēji dotēja sabiedrisko 
transportu. Un jūtami uzlabojumi nav notikuši arī pēc 
2008. gada 1. janvāra, kad spēkā stājās „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likums” – tāds ir Latvijas sabiedrisko 
pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS 
priekšsēdētāja Jura KALNIŅA gadu gaitā veidojies secinājums. 

Pieredze

Trūkst informācijas un 
labvēlīgas attieksmes
Cēsu autotransporta uzņēmuma 
„CATA” arodbiedrības priekšsēdētājs 
Edvīns BēRZIņš uzskata, ka problē-
ma sadarbībā ar uzņēmuma vadību 
ir informācijas trūkums un paviršā 
attieksme. Kad darba devējam bija 
nepieciešams saskaņot ar arod-
biedrību darba samaksas nolikumu, 
iepazīties ar šo dokumentu nācās 
lielā steigā un pēdējā brīdī pirms tā 
parakstīšanas. Vairākas nolikumā 
iekļautās normas arodbiedrība uz-
skatījusi par nekorektām un laboja-
mām, piemēram, par pārtraukuma 
jeb gaidīšanas stundām šoferiem 
papildus neparedzot maksāt pilnu 
samaksu. Taču nolikumu nācās pa-
rakstīt bez darbiniekiem vēlamajām 
izmaiņām, jo tika piedraudēts, ka 
gadījumā, ja arodbiedrība tam ne-
piekritīs bez ierunām, šoferi vispār 
nesaņems algu. Runājot par citiem 
uzņēmuma iekšējiem normatīviem, 
piemēram, šoferu un konduktoru 
darba instrukcijām, tās ar arodbied-
rību nemaz neapspriež. 

Darba devējs izvairās 
parakstīt koplīgumu
SIA „OGRES AUTOBUSS” darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētājs Kas
pars VītoLiņš ir viens no tiem Ogres 
šoferiem, kas brauc savu gadiem 
ierasto maršrutu, vien ar to starpību, 
ka tagad viņš noslēdzis darba līgu-
mu ar uzņēmumu „Nordeka”. Taču 
arodbiedrības priekšsēdētaja amatu 
savā iepriekšējā darbavietā viņš nav 
pametis, pie viena nezaudējot cerī-
bu, ka agrākais darba devējs tomēr 
būs gatavs parakstīt koplīgumu. 
K. Vītoliņš atzīst, ka diskusiju gaitā 
darba devējs bijis saprotošs, bet 
tad, kad sākusies saruna par līguma 
parakstīšanu, saņemts atteikums. 
Savu atbalstu sarunu gaitā sniegusi 
arī nozares arodbiedrība LAKRS, tās 
priekšsēdētājs Juris Kalniņš rakstī-
jis uzņēmuma vadībai, taču nekāds 
pavērsiens sarunu gaitā tik un tā 
nav noticis. Ziņots arī Valsts Darba 
inspekcijai, kas uzņēmuma vadības 
rīcībā saskatījusi pārkāpumu, tāpēc 
likusi maksāt soda naudu. Tomēr dar-
ba devējs koplīgumu nav parakstījis 
vēl joprojām. Arodbiedrība vērsusies 
arī Ogres novada Domē, taču atbildi 
uz vēstuli nav saņēmusi. 

Maija vidū 16 Latvijas uzņēmumi saņēma Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības balvu „Sociāli atbildīgs uzņēmums”. 

Sumina sociāli atbildīgus uzņēmumus

Paši darbinieki 
bieži vien klusē 
un ir gatavi 
strādāt arī 
par niecīgāku 
atalgojumu, 
neredzot citu 
iespēju.
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Darba devēju pieredze

Ieguvējas  
ir abas puses
Lolita LAIcāNE, Balvu pilsētas  
pašvaldības aģentūras „Sociālais serviss” 
sociālās palīdzības sektora vadītāja: 

– Algotajos pagaidu darbos mēs nodarbi-
nām līdz pat 50 cilvēkiem mēnesī. Patlaban 
tiek nodarbināti 18 bezdarbnieki, bet esam 
pieteikušies, ka varam dot iespēju strādāt 
divreiz vairāk cilvēkiem. Vecākajiem starp 
mūsu pagaidu algotajos darbos iesaistītajiem 
ir ap 50 gadiem, bet jaunākajiem – 18 gadi. 
Projektā iesaistās gan daudzbērnu ģimeņu 
vecāki, gan jauni cilvēki, kas zaudējuši darbu 
Rīgā un nu atgriežas savā mazpilsētā. 

Veicot algotos pagaidu darbus, balvenieši 
pārsvarā labiekārto un sakopj apkārtni, kā arī 
uzkopj telpas. Tie ir darbi, kas Balvos nepie-
ciešami, lai mūsu pilsētvide būtu pievilcīgāka. 
Savukārt cilvēkiem, kam bezdarba apstākļos 
ir aizvien grūtāk atrast darbu, pat darbs uz 
dažiem mēnešiem, dodot iespēju vismaz šajā 
laikā saņemt garantētu atalgojumu, ir liels 
atspaids. 

Papildus NVA garantētajai minimālajai al-
gai mēs strādājošajiem vēl piemaksājam 12 
latus. Jā, cilvēki uz šiem darbiem pat gaida rin-
dā. Mūsu pilsētā ir reģistrētas 220 trūcīgas ģi-
menes, kurās dzīvo 600 cilvēki. Mēs labi zinām, 
cik svarīga viņiem ir iespēja nopelnīt iztiku.

Mēs dodam cilvēkiem 
iespēju strādāt
Valerijs HIšoVS, SIA „Lielauces kliņģeris”  
direktors (Dobeles rajons): 

– Algotajos pagaidu darbos pie mums regu-
lāri tiek nodarbināti trīs vietējie cilvēki. Šķiet, ka 
darba netrūks arī turpmāk. Viens no uzņēmu-
ma darbības veidiem ir tūrisms. Ap viesu namu 
un pirti ir četrus hektārus plaša teritorija, kurai 
vienmēr jābūt sakoptai. Strādnieki te pļauj zāli, 
kopj puķes, gādā un krauj malku. Kolīdz viens 
darbs paveikts, jau gaida nākamais.

Algotie pagaidu darbi ir labs risinājums gan 
manam uzņēmumam, gan šajos darbos iesaistī-
tajiem cilvēkiem. Mūsu uzņēmumam ierobežoto 
līdzekļu dēļ ir pagrūti pieņemt cilvēkus pastāvī-
gā darbā. Tādēļ, cik nu tas iespējams, izmantoju 
valsts piedāvāto iespēju. Savukārt es šiem cilvē-
kiem par godprātīgu darbu cenšos, piemēram, 
izlīdzēt ar transportu vai sagādāt malku. 

Pieprasījums pēc algotajiem pagaidu dar-
biem pieaug. Ne viens vien cilvēks, kas savulaik 
devies laimes meklējumos uz pilsētu, tagad 
atgriežas. Redzu arī, ka sākumā darbu zaudē-
jušie vīri atpūšas, pastaigā ar makšķerēm gar 
ezeru, bet ātri vien pienāk tas brīdis, kad viņi 
sāk meklēt darbu, par kuru var saņemt algu.

Lolita Lūse
 

Š ogad algotajos pagai-
du darbos plānots ie-
saistīt apmēram 7 % 
no reģistrētajiem bez-

darbniekiem, šādu iespēju do-
dot vairāk nekā 9500 cilvēkiem. 
Tiesa, 2008. gadā NVA algotajos 
pagaidu darbos varēja iesais-
tīt 9983 bezdarbniekus, jo šim 
nolūkam bija atvēlēts vairāk lī-
dzekļu. Tagad NVA algotajiem 
pagaidu darbiem pieejams finan-
sējums 3,5 miljonu latu apmērā. 
Labklājības ministrija prognozē, 
ka šogad bezdarbnieku skaits va-
rētu sasniegt 130 000. Lai nodro-
šinātu bezdarbnieku iesaistīšanu 
algotajos pagaidu darbos atbil-
stoši prognozētajai ekonomiska-
jai situācijai un esošajam darba 
tirgus pieprasījumam, būtu ne-
pieciešams papildu finansējums 
vēl 3,7 miljonu latu apmērā, kas 
dotu iespēju šajos darbos iesaistīt 
vēl 9900 bezdarbniekus.

Maksā gan valsts, 
gan darba devējs
Cilvēkam, kas strādā algotos pa-
gaidu darbus, ir iespēja nopelnīt 
vismaz minimālo algu. NVA dar-
ba devējam nodrošina dotāciju 
bezdarbnieka darba algai mini-
mālās mēneša darba algas apmērā 
– 2009. gadā tie ir 180 lati mēnesī. 
NVA nodrošina arī dotāciju izde-
vumu kompensācijai par nodar-
bināto bezdarbnieku obligātajām 
veselības pārbaudēm. Finanšu 
atbalsts darba devējam bezdarb-
nieku nodarbināšanai algotajos 
pagaidu darbos ir pieejams laika 
posmam līdz 6 mēnešiem. Darba 

devējs nodarbinātajam maksā 
piemaksu un veic arī sociālās ap-
drošināšanas iemaksas par viņu.

Visaktīvākais –  
Latgales reģions
Visvairāk cilvēku algotajos pa-
gaidu darbos iesaista pašvaldības 
(~70 %), pašvaldību uzņēmumi, 
sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību, zemnieku saimniecības un 
valsts uzņēmumi. Lielākā aktivi-
tāte vērojama Latgales reģionā, 
kur ir arī valstī augstākais bez-
darba līmenis. Starp aktīvākajiem 
algoto pagaidu darbu devējiem ir 
Balvu pilsētas pašvaldības aģen-
tūra „Sociālais serviss” (labie-
kārtošanas darbi); Rēzeknes ra-
jonā – Silmalas pagasta padome 
(labiekārtošanas darbi, sociālā 
aprūpe), SIA „Cerība” (palīgdar-
bi mežizstrādē un kokzāģētavā); 
Liepājas rajonā – Liepājas pašval-
dības aģentūra „Nodarbinātības 
projekti” (labiekārtošanas darbi); 
Dobeles rajonā – SIA „Lielauces 
kliņģeris” (palīgdarbi); Valkas 
rajonā – Valkas pilsētas dome 
(labiekārtošana); SIA „PEPI RER” 
(palīgdarbi ražošanā).

Algotos pagaidu darbus or-
ganizē NVA filiāles sadarbībā ar 
darba devējiem, kuri piesakās 
aģentūrā, piedāvājot bezdarb-
niekiem konkrētu darbu savos 
uzņēmumos. Aģentūras filiālēs ir 
izveidotas komisijas, kuru sastāvā 
ir NVA un citu valsts un pašvaldī-
bu iestāžu, kā arī Latvijas Darba 
devēju konfederācijas, Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības vai 
citu biedrību un nodibinājumu 
pārstāvji. Šīs komisijas arī izvēlas 
darba devējus, kurus iesaistīt algo-
to pagaidu darbu pasākumos l

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aprīļa vidū aicināja 
darba devējus pieteikties dalībai algoto pagaidu darbu 
organizēšanā. Piedāvājot bezdarbniekiem strādāt 
apkārtnes uzkopšanā un labiekārtošanā, sociālajā aprūpē 
vai kādā citā jomā, cilvēkiem tiek dota iespēja nopelnīt 
iztikas līdzekļus. 

Rasma Zvejniece

Kā darba meklētājs var no-
skaidrot, vai darbiekārtošanas 
pakalpojumu sniedzējam ir liku-
mīgas tiesības to darīt? 

Tiesības sniegt darbiekārtošanas 
pakalpojumus, tostarp konsultēt par 
darbiekārtošanas jautājumiem, in-
formēt par vakancēm, iekārtot dar-
bā vai piedāvāt citus nodarbinātību 
veicinošus pakalpojumus, ir tikai 
tiem komersantiem, kuri saņēmu-
ši Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) izsniegtu licenci minēto pa-
kalpojumu sniegšanai. Licencēto 
firmu saraksts, kā arī anulēto licen-
ču reģistrs atrodams interneta mājas 
lapā www.nva.lv. Šo informāciju var 
saņemt arī NVA filiālēs. 

Vai pakalpojuma sniedzējs ti-
kai informē par vakancēm vai arī 
sniedz palīdzību, noslēdzot darba 
līgumu?

Darbiekārtošanas pakalpojumi 
var ietvert gan konsultācijas, gan in-
formēšana par brīvajām darba vie-
tām, gan arī palīdzību, iekārtojoties 

darbā. Darbiekārtotāja pienākums 
pirms darba meklētāja nosūtīšanas 
pie darba devēja ir sniegt viņam 
rakstveida informāciju par darba 
piedāvājumu un iepazīstināt ar pie-
dāvāto darba līgumu.

Vai darba meklētājam ar darb-
iekārtotāju jāslēdz līgums? 

Līgums jānoslēdz obligāti. Tajā 
jāparedz termiņš, kādā komersants 
apņemas klientu iekārtot darbā. 
Līgumā var arī paredzēt sankcijas 
par saistību nepildīšanu. Gan jā-
patur prātā, ka šāda veida līgums, 
kas noslēgts starp darba meklētāju 
un darbiekārtošanas pakalpojumu 
sniedzēju, vēl nav darba līgums.

Vai var paredzēt kādas sank-
cijas arī pret darba meklētāju, 
ja viņš atsakās no piedāvātā 
darba? 

Arī tādas sankcijas ir iespējamas.

Vai par darbiekārtošanas pa-
kalpojumiem ir jāmaksā?

Firmai nav tiesību darba meklē-
tājam prasīt maksu par darbiekār-
tošanas pakalpojumiem. Noteikta 
maksa pieļaujama tikai par doku-
mentu sagatavošanu un noformē-
šanu, transporta izdevumiem vai, 
piemēram, veselības apdrošināšanas 
izdevumiem. Jebkura šāda veida 
maksājuma apmērs un izlietojums 
jānosaka līgumā.  

Vai darba meklētājs drīkst sazi-
nāties ar darba devēju?

Viņam tas noteikti jādara, lai 
noskaidrotu, vai darba devējs ir sa-
ņēmis informāciju par darbinieka 
ierašanos. 

Mēdz gadīties, ka sludinā-
jumā publicētā informācija at-
šķiras no darba devēja reālā 
piedāvājuma? 

Darbiekārtošanas pakalpojumu 
sniedzējam jānodrošina tāds darbs, 
kāds paredzēts līgumā.

Vai darba meklētājs var rēķi-
nāties, ka darba devējs ievēro 
noteiktu rindas kārtību vakanču 
piedāvāšanā?

Normatīvos nav ietverta prasība, 
ka pakalpojums būtu obligāti jā-
sniedz katram klientam, kas pēc tā 
vērsies. Arī pakalpojumu sniegšanas 
secība tiek atstāta konkrētā uzņēmē-
ja ziņā.

Kur vērsties, ja darba meklē-
tāju neapmierina firmas sniegtie 
pakalpojumi?

Visas pretenzijas par šiem jau-
tājumiem izskata Nodarbinātības 
valsts aģentūra. Konsultācijas klā-
tienē var saņemt Rīgā, K. Valdemāra 
ielā 38, k-1, 530. kabinetā, bet telefo-
niski – par tālruni 67 02 18 15 l

Vilinošs darba piedāvājums... Kā rīkoties?
Lai arī darba piedāvājumu pēdējā laikā kļuvis krietni mazāk, 
reizēm pavīd arī ļoti vilinošas reklāmas ar skaļiem saukļiem, 
solot ikvienam atrast piemērotu darbu.  
Ar ko jārēķinās un kā jārīkojas darba meklētājam,  
atsaucoties uz šāda veida piedāvājumiem?

Algotie pagaidu darbi 
ir risinājums vismaz uz laiku

Algotie pagaidu darbi ir valsts līdzfinansēts aktīvās nodarbinātī-
bas pasākums bezdarbnieku nodarbināšanai nekvalificētos vai 
mazkvalificētos darbos. 

Kur saņemt informāciju 
par iespēju iesaistīties 
algotajos pagaidu 
darbos?
Jādodas uz tuvāko Nodarbinātības 
valsts aģentūras filiāli un 
jāinteresējas par iespēju strādāt.

Statistika
2008. gadā algotajos pagaidu dar-
bos kopumā iesaistījās 9983 bez-
darbnieki, tostarp
•  4691 ilgstošais bezdarbnieks,
•  540 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 

gadiem,
•  492 invalīdi, 
•  17 no ieslodzījuma atbrīvotie, 
•  101 persona pēc bērna kopšanas 

atvaļinājuma, 
•  1700 bezdarbnieki pirmspensijas 

vecumā.
Avots: NVA

Algotajos pagaidu darbos 
var iesaistīties:
•  ilgstošie bezdarbnieki (prioritāri); 
•  pirmspensijas vecuma bezdarb-

nieki (prioritāri); 
•  personas, kam noteikta 

invaliditāte; 
•  jaunieši vecumā no 15 līdz 24 

gadiem; 
•  personas pēc bērna kopšanas 

atvaļinājuma; 
•  personas pēc soda izciešanas brī-

vības atņemšanas iestādēs u. c.; 
•  bez darba palikušie iedzīvotāji, kas 

vēlas strādāt, bet kādu iemeslu 
dēļ, piemēram, trūkstot sociālajai 
mobilitātei vai nespējot pielāgo-
ties darba tirgus prasībām, nevar 
atrast piemērotu pastāvīgu darbu.

Avots: Bezdarbnieku un darba meklētāju  
atbalsta likums
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LBAS izglīto skolu jauniešus par darba tiesībām

Lolita Lūse

D arba likums nosaka, ka 
sezonas darbu termiņš, 
ieskaitot arī tā pagarinā-
jumu, nedrīkst būt ilgāks 

par 10 mēnešiem vienā gadā. Par 
darba līguma termiņa pagarināša-
nu uzskata jauna līguma noslēgšanu 
ar to pašu darba devēju, ja kopš ie-
priekšējā līguma noslēgšanas dienas 
līdz jaunā darba līguma noslēgšanas 
dienai tiesiskās attiecības nav bijušas 
pārtrauktas ilgāk par 30 dienām pēc 
kārtas. Tā kā sezonas darbu precīzu 
ilgumu ne vienmēr var paredzēt, li-
kums paredz, ka arī līgumu uz no-
teiktu laiku sezonas darbiem iespē-
jams pagarināt. Piemēram, darba 
devējs plāno pieņemt darbinieku 
sezonas darbam, kas ilgs trīs mēne-
šus, bet, tuvojoties termiņa beigām, 
izrādās, ka viss vēl nav padarīts un 
cilvēkam darbu vajadzēs turpināt, 
līdz ar to līguma termiņu nepiecie-
šams pagarināt. Šādā situācijā puses 
var vienoties par darba līgumā no-
teiktā termiņa pagarināšanu.

Darba devēja pienākums ir sekot, 
lai līguma termiņš, ņemot vērā gan 
tā pagarinājumu, gan jauna līguma 
slēgšanu, nepārsniegtu likumā no-
teikto maksimālo robežu – desmit 
mēnešus gada laikā sezonas darbos.

Uz darbinieku, ar kuru noslēgts 
darba līgums uz noteiktu laiku, attie-
cas tādi paši noteikumi, kā uz darbi-

nieku, ar kuru noslēgts darba līgums 
uz nenoteiktu laiku. Tas nozīmē, ka 
normatīvajos aktos paredzētie no-
teikumi attiecas uz visiem darbinie-
kiem, neatkarīgi no darba tiesisko 
attiecību pastāvēšanas ilguma. Arī 
darba devējs uzņēmuma iekšējos 
tiesību aktos nav tiesīgs noteikt ie-
robežojumus šiem darbiniekiem. Ja, 
piemēram, kāds vēlas izmantot 20 
darba dienu ilgu mācību atvaļināju-
mu valsts eksāmenu kārtošanai vai 
diplomdarba izstrādāšanai un aiz-
stāvēšanai, darba devējs nav tiesīgs 
to atteikt pat tad, ja cilvēks pieņemts 
darbā tikai uz dažiem mēnešiem. 

Darba devējam ir pienākums 
darbinieku, ar kuru noslēgts līgums 
uz noteiktu laiku, informēt par uz-
ņēmumā esošajām brīvajām darba 
vietām, kurās var nodarbināt uz 
nenoteiktu laiku. Šis nosacījums ir 
spēkā visā darba tiesisko attiecību 
pastāvēšanas laikā, neatkarīgi no pe-
rioda, kādu darbinieks nostrādājis.   

Likumā gan nav noteikts veids, 
kādā darba devējam ir jāsniedz dar-
biniekam informācija par brīvajām 
darba vietām, bet ieteicams to darīt 
rakstiski. Savukārt darbinieks ar 
savu parakstu apliecina, ka ir iepa-
zinies ar informāciju par brīvajām 
darba vietām. Darba devējam būtu 
vēlams noteikt pārdomu laiku, kurā 
darbiniekam jāizlemj, vai viņš vēlas 
vai nevēlas strādāt brīvajā darba 
vietā. l

Darbinieku pieredze

Aivars (43): 
– Reiz vasarā pieteicos sezonas 
darbam kādā Vecrīgas kafejnīcā. 
Norunājām, ka strādāšu visu vasaru 
– līdz pat septembrim. Jau pēc mē-
neša saimnieks teica, ka neesmu 
vajadzīgs, jo esot maz apmeklētāju. 
Viņš varēšot tikt galā pats saviem 
spēkiem. Galu galā man samaksāja 
tikai pusi no solītās algas, jo darba 
līgums nebija noslēgts. Liels bija 
mans pārsteigums, kad pēc dažām 
dienām ieraudzīju šīs kafejnīcas 
sludinājumu ar aicinājumu atsauk-
ties bārmeni sezonas darbam. 
Piezvanīju un noklausījos tieši to 
pašu stāstu, ko man stāstīja pirms 
mēneša. Norunāju darba interviju 
un devos pie tā paša cilvēka, kas 
mani tikko bija atlaidis, bet tā arī 
neizdevās viņu satikt. Iespējams, 
viņš bija mani pamanījis un redzēja, 
ka gaidu, tāpēc arī centās izvairīties. 
Pēc pāris nedēļām atnācu uz šo 
pašu kafejnīcu, tikai nu jau kā ap-
meklētājs. Klientus apkalpoja jauns 
bārmenis. Bet augustā viņa vietā jau 
strādāja cits. Pieļauju, ka kafejnīcas 
īpašnieks vienas vasaras laikā  nele-
gāli bija nodarbinājis vismaz trīs cil-
vēkus, no kuriem viens biju es. Man 
kļūda bija tā, ka uzticējos darba 
devēja solījumiem un nepieprasīju 
noslēgt darba līgumu.

Iluta (35): 
– Kādā Zemgales avīzē ievietoju 
sludinājumu, ka kopā ar meitu pa 
vasaru labprāt dzīvotu laukos, palī-
dzot saimniecībā. Atsaucās vairāki 
zemnieki. Es izvēlējos to saimnieku, 
kurš piedāvāja slēgt darba līgumu. 
Centos būt laba darbiniece. Vasara 
pagāja bioloģiskās saimniecības 
burkānu, kāpostu un zaļumu vagās. 
Reizēm biju tik nogurusi, ka dusmo-
jos pati uz sevi par to, ka esmu iejū-
gusies šajos darbos, nevis atpūšos 
pludmalē vai peldos jūrā. Toties tad, 
kad ik mēnesi biju saņēmusi atalgo-
jumu un sezonas beigās tikusi arī pie 
prāviem pārtikas krājumiem ziemai, 
sapratu, ka smagais darbs nav bijis 
veltīgs. Atzīšos, ka darba līgumu gan 
rūpīgi izlasīju tikai tad, kad darbi jau 
bija galā. Un ar gandarījumu nācās 
secināt, ka saimnieks bija izdarījis 
visu, ko apņēmies, pat vēl vairāk. 
Ziemā viņš vēl divas reizes atveda 
produktu papildinājumus – kartu-
peļus un citus dārzeņus. Esmu no-
lēmusi, ka arī šovasar, ja vien būs 
tāda iespēja, došos darbos tieši pie 
šī zemnieka. 

Alise (24):
– Mana vienīgā sezonas darba pie-
redze ir bijis darbs bērnu vasaras 
nometnē. Pieteicos gluži nejauši. 
Vispirms darba devējs man lika rū-
pīgi iepazīties ar darba līgumu. Bija 
jāiesniedz arī sanitārā grāmatiņa 
un jāparaksta citi dokumenti. Es 
uzskatu, ka darba devējs, kas uzreiz 
bez aplinkiem iepazīstina ar visiem 
noteikumiem un prasībām, rīkojas 
korekti un atbildīgi gan pret saviem 
darbiniekiem, gan arī klientiem.

Darba līgums jāslēdz 
arī par sezonas darbiem

Tikšanās Rūjienas vidusskolā informatīvās kampaņas 
„Zinu savas tiesības!” ietvaros. Tās gaitā plašāku ieskatu  
darba tiesībās un darba aizsardzībā saņēma vairāk nekā 
800 jaunieši četrpadsmit skolās visos Latvijas novados.

Vasara ir karstākais sezonas darbu laiks, kad cilvēki strādā 
zemnieku saimniecībās un āra kafejnīcās, tirgū, pludmalē  
un meža darbos. Ja cilvēks tiek pieņemts sezonas rakstura 
darbu veikšanai, pieļaujama darba līguma noslēgšana  
uz noteiktu laiku. 

Bezdarbniekiem ir tiesības slēgt terminēto darba līgumu ar darba devēju uz laiku 
līdz diviem mēnešiem, vienlaikus saglabājot bezdarbnieka statusu. Bezdarbnieks 
nezaudē bezdarbnieka statusu un pabalstu, ja triju darba dienu laikā paziņo NVA, 
ka ir noslēdzis terminēto darba līgumu. Uz laiku, kamēr cilvēks strādā sezonas dar-
bu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aptur bezdarbnieka pabalsta izmak-
su, bet, sezonas darbam beidzoties, bezdarbnieka pabalsta izmaksa tiek atsākta.

ņemiet vērā!

Darba līgums
Darba līgums ir rakstveida vienošanās 
starp darbinieku un darba devēju, sa-
skaņā ar kuru: 

darbinieks apņemas veikt noteiktu 
darbu, ievērojot iekšējo darba kārtību 
un darba devēja rīkojumus; 

darba devējs apņemas nodrošināt 
darba samaksu un darba apstākļus, kas 
paredzēti likumdošanas aktos vai arī 
pēc līgumslēdzēju vienošanās. 

Darba līgums obligāti jāparaksta 
divos eksemplāros, no kuriem viens 
glabājas pie darba devēja, bet otrs – pie 
darba ņēmēja.

Informācija,  
kas jānorāda darba līgumā
•  Līgumslēdzēji un to adreses. 
•  Darbinieka profesija vai ieņemamais 

amats. 
•  Veicamie darba pienākumi. 
•  Darba vieta, darba apjoms un darba 

apstākļi. 
•  Darba laiks. Ja līgumā nav norādīts, 

ka jāstrādā nepilna vai saīsināta darba 
diena, tad uzskatāms, ka līgums no-
slēgts uz pilna darba laika dienu, kā tas 
noteikts Darba likumu kodeksā. 
•  Darba samaksa. 
•  Darba līguma termiņš. Ja līgums no-

slēgts uz noteiktu laiku un ja pēc dar-
ba līguma beigām ne darba devējs, 
ne darbinieks nav pieprasījis līgumu 
beigt un darba attiecības faktiski tur-
pinās, piemēram, darbinieks atrodas 
komandējumā vai atvaļinājumā vai arī 
nākamajā dienā pēc darba līguma bei-
gām turpina strādāt, tad uzskatāms, 
ka līgums ir pagarināts uz nenoteiktu 
laiku. Ja darba devējs darba ņēmē-
jam paziņo par darba līguma beigām 
un pēdējā darba dienā izsniedz darba 
grāmatiņu, kā arī izmaksā algu un pā-
rējo atlīdzību par nostrādāto laiku, tad 
darba ņēmēja darba tiesiskās attiecī-
bas ar šo darba devēju ir beigušās. 

•  Darba līguma spēkā stāšanās 
datums.

Darbs lauksaimniecībā – sēja un stādī-
šana, dārza kopšana, lopbarības saga-
tavošana, lopu ganīšana un ganību ierī-
košana, zemes ielabošana un hidrome-
lioratīvie darbi, ražas novākšana u. c.
Darbs zivkopībā un vēžkopībā – au-
dzēšanas cikla sezonas darbu nodroši-
nāšana, dīķu sagatavošana, apzvejas 
nodrošināšana dīķos u. c.
Darbs mežā – sēklu plantāciju ierīko-
šana un kopšana, meža ugunsgrēku 
dzēšana un apsardze, infrastruktūras 
uzturēšana u. c.
Darbs parkos un pludmalēs – terito-
rijas labiekārtošana un sakopšana, 
graustu novākšana; pludmaļu, publisko 

peldētavu, kempingu un atpūtas vietu 
uzturēšana un uzraudzība; darbs ma-
zumtirdzniecības veikalos, kafejnīcās, 
viesnīcās un restorānos.
Apmeklētāju pieņemšana un apkalpo-
šana kultūras iestādēs un to struktūr-
vienībās, kuras apmeklētājiem atvērtas 
tikai noteiktos gada mēnešos, kā arī 
darbs muzejos un to struktūrvienībās, lai 
nodrošinātu muzeja darbību laikā, kad ir 
liels apmeklētāju pieplūdums.
citi darbi – darbs pasažieru pārvadā-
šanas uzņēmumos, kuri darbojas re-
gulāri katru sezonu, kurinātāja darbs, 
ceļu būvniecība un uzturēšana, darbs 
nometnēs.

Sezonas rakstura darbi
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LBAS izglīto skolu jauniešus par darba tiesībām

Lolita Lūse
 

Likums sargā arī bērnu  
un jauniešu darbu

Darba likums nosaka, ka bērns 
ir persona, kura ir jaunāka par 15 
gadiem vai kura līdz 18 gadu vecu-
ma sasniegšanai turpina iegūt pa-
matizglītību. Pusaudzis ir persona 
vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura 
iepriekš minētajā izpratnē nav uz-
skatāma par bērnu.

Lai gan Darba likums aizliedz 
pastāvīgā darbā nodarbināt bērnus, 
izņēmuma gadījumos bērnus vecu-
mā no 13 gadiem no mācībām brī-
vajā laikā var nodarbināt vieglā un 
drošā, kā arī veselībai un attīstībai 
nekaitīgā darbā. Bērni var, piemē-
ram, ravēt vai laistīt dārzus, šķirot 
un gludināt tīro veļu, iepakot augļus, 
dārzeņus un ogas, sakopt laukumus 
un skvērus utt. Viens no populārā-
kajiem bērnu darbiem ir pārtikas 
un nepārtikas preču pārdošana 
uz ielām. Lai bērns varētu strādāt, 
vienam no vecākiem vai bērna aiz-
bildnim rakstveidā jāapliecina sava 
piekrišana tam. 

Arī nodarbinot pusaudžus, dar-
ba devējam jāgādā par tādiem darba 
apstākļiem, kas nerada risku pus-
audžu drošībai, kā arī neapdraud 
viņa veselību, tikumību un attīstību. 
Ministru kabineta „Noteikumi par 
darbiem, kuros aizliegts nodar
bināt pusaudžus, un izņēmumi, 
kad nodarbināšana šajos darbos 
ir atļauta saistībā ar pusaudža 
profesionālo apmācību” nosaka 
darbus, kuros aizliegts nodarbināt 
pusaudžus, norādot arī tos darba vi-

des riska faktorus, kuriem aizliegts 
viņus tieši pakļaut. Piemēram, pus-
audžus aizliegts nodarbināt darbos 
ar kustībā esošiem, rotējošiem, krī-
tošiem un lidojošiem objektiem vai 
priekšmetiem. Viņi nedrīkst strādāt 
vietās, kur ir jonizējošs starojums 
vai kur risku rada augstsprieguma 
elektrība, paaugstināts vai pazemi-
nāts spiediens, paaugstināts trokšņa 
līmenis, pastiprināta plaukstas, ro-
kas vai visa ķermeņa vibrācija, kā arī 
bīstami bioloģiskie aģenti, svins un 
tā savienojumi, azbests vai vēl citas 
bīstamas vielas.

Personas, kuras jaunākas par 18 
gadiem, darbā var pieņemt tikai pēc 
iepriekšējas medicīniskās apskates 
– darba devējam ir jāsaņem ārsta 
atzinums, ka pusaudzis ir vesels un 
drīkst strādāt. Ja pusaudzis turpina 
darba gaitas, līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai obligātā medicīniskā 
apskate viņam jāiziet katru gadu.

Ja bērnam vai pusaudzim atrasts 
viņa spējām piemērots darbs, darba 
devējam pirms darba līguma noslēg-
šanas jāinformē vecāki vai aizbildnis 
par darba vides riska novērtējumu 
un darba aizsardzības pasākumiem 
konkrētajā darba vietā. Likums 
strikti nenosaka, kādā formā šī in-
formācija tiek sniegta – tā var būt 
gan vēstule, gan telefona zvans, gan 
arī vecāku iepazīstināšana ar bērna 
vai pusaudža nākamo darba vietu.

Darba laiks
Nepilngadīgos ir aizliegts nodarbināt 
nakts darbā. Darba likums nosaka, 
ka nakts darbs ir ikviens darbs, ko 
strādā naktī vairāk nekā divas stun-
das laikā no pulksten 22 līdz 6. Ja tiek 

nodarbināts bērns, tad likums nosa-
ka, ka par nakti uzskatāms diennakts 
laiks no pulksten 20 līdz 6.

Bērnu un pusaudžu darba laiks  
kopumā tiek noteikts atšķirīgi 
nekā pieaugušajiem.
•  Nepilngadīgajiem ir noteikta pie-

cu dienu darba nedēļa. Viņus arī 
nedrīkst nodarbināt brīvdienās.

•  Bērnus nedrīkst nodarbināt ilgāk 
par četrām stundām dienā un vai-
rāk par 20 stundām nedēļā, ja viņi 
strādā tad, kad izglītības iestādē ir 
brīvlaiks, piemēram, vasarā.

•  Pusaudžus nedrīkst nodarbināt 
ilgāk par septiņām stundām dienā 
un ne vairāk par 35 stundām ne-
dēļā. Tas ir tā dēvētais normālais 
saīsinātais darba laiks.

Gan darba devēji, gan arī paši 
darba ņēmēji ne vienmēr ir apmie-
rināti, ka likums ierobežo darba lai-
ku un neļauj strādāt vairāk stundu. 
Piemēram, vasarā, kad bērniem ir 
daudz brīvā laika, četru stundu ilga 
darba diena nereti šķiet par īsu. Taču, 
lai izvairītos no likuma pārkāpu-
miem, jāseko, lai nepilngadīgo per-
sonu darba laiks netiktu pagarināts.

Darba samaksa
Darba likumā noteikts, ka pusau-
džiem, strādājot 35 stundas nedēļā, 
mēneša darba alga nedrīkst būt ma-

zāka par minimālo darba algu. 2009. 
gadā tā noteikta 180 latu apmērā. 
Pusaudžiem nedēļā ir noteikts par 
piecām stundām īsāks darba laiks 
nekā pieaugušajiem, bet viņiem pa-
redzēta augstāka stundas tarifa likme 
– pieaugušajiem darbiniekiem tie ir 
71,3 santīmi par stundu, bet pusau-
džiem – 81,5 santīmi par stundu.

Atpūta
Ikvienam darbiniekam ir tiesības 
uz pārtraukumu darbā, ja viņa die-
nas darba laiks ir ilgāks par sešām 
stundām. Pusaudžiem pārtraukums 
jāpiešķir, ja darba laiks ir ilgāks par 
četrarpus stundām. Pārtraukumam 
jābūt ne vēlāk kā četras stundas pēc 
darba sākuma, bet likums iesaka, 
ja vien tas ir iespējams, pusaudzim 
pārtraukumu piešķirt, kad nostrā-
dāta puse ar viņu nolīgtā dienas dar-
ba laika. Tas nozīmē, ka pusaudzis 
pārtraukumu varētu izmantot, kad 
nostrādātas darba dienas pirmās 
trīsarpus stundām. Pārtraukumam 
jāatvēl vismaz 30 minūtes.

Darba likumā nav atrunāta pār-
traukuma piešķiršana bērniem. Dar-
ba devējs to var ierosināt pats, jo li-
kumdošanā četru stundu darba die-
nā tas nav paredzēts. Uzņēmējiem 
nav obligāti jāuzņemas atbildība par 
bērnu un pusaudžu ēdināšanu, līdz 
ar to jaunajiem darbiniekiem pašiem 

jādomā, kurp doties pusdienās, vai 
arī maltīte un dzēriens jāņem līdzi 
no mājām.

Ja pieaugušajiem atpūtas ilgums 
24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks 
par 12 stundām pēc kārtas, tad bēr-
niem tas noteikts 14 stundas.

Pat tad, ja darba attiecības slēgtas 
tikai uz vienu dienu, arī par šo laiku 
jaunajam darbiniekam pienākas arī 
atvaļinājuma nauda.

Atlaišana no darba
Ja bērns vai jaunietis bez attaisno-
joša iemesla būtiski pārkāpis darba 
līgumu vai noteikto darba kārtību, 
piemēram, regulāri neierodoties 
darbā vai tā laikā atrodoties alkoho-
lisko vai narkotisko vielu reibumā, 
viņu var atlaist no darba. 

 
Valsts darba inspekcija uzrauga, 

vai darba devējs, nodarbinot bērnus 
un pusaudžus, ievēro Darba liku-
mu. Ja tiek konstatēts, ka bērns tiek 
nodarbināts, piemēram, apstākļos, 
kas apdraud bērna tikumību, vai 
arī darbs kaitē bērna izglītībai vai 
attīstībai, inspekcija var pieprasīt iz-
beigt šādas darba attiecības, turklāt 
darba devējam piecu dienu laikā 
nepilngadīgajam jāizmaksā atlaiša-
nas pabalsts. Prasību izbeigt darba 
attiecības var izteikt arī vecāki vai 
aizbildnis l

Pirmā darba 
pieredze

Raimonds Andžāns 

Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienības (LBAS) informatīvā kam-
paņa „Zinu savas tiesības!” risinājās 
no 18. marta līdz 5. maijam. Tā no-
tika Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Darba attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska piemēroša-
na nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. 
Kampaņas galvenais mērķis bija vei-
cināt skolēnu interesi un izpratni par 
darba tiesībām un darba drošību.

Kampaņas laikā LBAS pārstāvji, 
konsultanti darba tiesību un darba 
aizsardzības jautājumos, kā arī re-
ģionālo konsultāciju centru vadītāji 
sniedza vispusīgu informāciju par 
darba tiesībām un darba aizsardzī-
bu kopumā vairāk nekā 800 skolē-
niem vecumā no 14 līdz 20 gadiem 
Daugavpils 17. vidusskolā, J. Čakstes 
Liepājas pilsētas 10. vidusskolā, Jel-

gavas 4. vidusskolā, Ilūkstes 1. vidus-
skolā, Smiltenes ģimnāzijā, Garozas 
pamatskolā, Rūjienas vidusskolā, 
Rēzeknes 1. vidusskolā, Māteru 
Jura Kazdangas pamatskolā, Iecavas 
vidusskolā, Liepājas 7. vidussko-
lā, Aizputes vidusskolā, Valmieras 
Viestura vidusskolā un organizāci-
jā „Dzīvesprieks”. Jaunieši tika in-
formēti par darba līgumiem un to 
veidiem, par darba intervijām un 
to norisi, par darba devēju un darba 
ņēmēju pienākumiem un tiesībām, 
par Darba likumā noteikto darba 
laiku bērniem un pusaudžiem, par 
darba drošību, individuālajiem aiz-
sardzības līdzekļiem, kā arī darba 
vietās biežāk notiekošajiem negadī-
jumiem un to cēloņiem, darba vi-
des risku novērtēšanu un vēl citiem 
jautājumiem. 

Tikšanos laikā tika sniegtas pre-
zentācijas, pēc tām jauniešus ie-

saistot diskusijās. Pasākumos tika 
demonstrētas īpaši jauniešu audi-
torijai veidotas īsfilmas par darba 
drošību. 

Sarunās pēc šiem pasākumiem 
skolēni atzina, ka viņiem turpmā-
kajā dzīvē varētu noderēt lekcijās 
izskanējusī informāciju par rak-
sturīgākajiem pārkāpumiem, ar 
kuriem darba tirgū biežāk nākas 
saskarties tieši jauniešiem. Par no-
derīgiem tika atzīti arī praktiskie 
padomi darba meklējumos, ieteiku-
mi par rīcību pirms darba līguma 
noslēgšanas un par iespēju saņemt 
bezmaksas konsultācijas LBAS re-
ģionālajos konsultāciju centros. 

Kā ļoti būtisku jaunieši novērtēja 
atgādinājumu pirms darba līguma 
parakstīšanas to noteikti iedot izlasīt 
speciālistam vai vismaz vecākiem, 
paturot prātā arī to, ka jebkuram 
cilvēkam darba tirgū ir gan savas 

tiesības, gan pienākumi, turklāt par 
tiem jāzina vēl pirms darba uzsākša-
nas. Piemēram, jaunietim ir tiesības 
prasīt, lai darba devējs viņu gan ap-
māca, gan arī nodrošina ar nepiecie-
šamajiem individuālās aizsardzības 
līdzekļiem, bet tajā pat laikā ikvie-
nam darbiniekam ir arī pienākums 
ievērot darba devēja sniegtās ins-
trukcijas un lietot izsniegtos aizsar-
dzības līdzekļus. 

LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers, vērtējot šo kampaņu saistī-
bā ar aktuālajām norisēm darba tir-
gū, kad līdz ar bezdarba pieaugumu 
vairāk kļūst arī darba tiesisko attie-
cību pārkāpumu, kuri visvairāk skar 
tieši gados jaunus darbiniekus bez 
agrākas darba pieredzes, iesaka iz-
glītības iestāžu pedagogiem nopiet-
nāku uzmanību pievērst arī jauniešu 
sagatavošanai viņu turpmākajai dar-
ba dzīvei. 

Par jauniešu neaizsargātību dar-
ba tirgū liecina arī statistika – ap-
mēram pusē nelaimes gadījumu 
darbā (bez traģiskām sekām) cieš 
tieši 18 līdz 24 gadus veci darbinie-
ki. Tam ir vairāki cēloņi, starp ku-
riem ir arī psiholoģiskā un fiziskā 
brieduma trūkums, kā arī nepie-
tiekamas zināšanas un izpratne par 
drošību un veselības aizsardzību 
darbā. Nopietns riska faktors, kas 
visvairāk skar jo īpaši jaunos darbi-
niekus, ir arī darba tiesisko attiecī-
bu prasību neievērošana l

Skolēniem, kuri brīvlaikā vēlas strādāt, šovasar darbu atrast 
būs grūtāk nekā iepriekšējos gados, bet tas nenozīmē,  
ka brīvu darba vietu nebūs nemaz. Turklāt arī darba meklējumi 
ir noteikta pieredze darba tirgū. Lai šī pirmā pieredze  
būtu pilnvērtīga, ikvienam ir svarīgi zināt un izmantot  
savas darba tiesības.

LBAS priekšsēdētaja vietniece 
Līvija Marcinkēviča,  

tiekoties ar skolēniem
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Vērts paturēt prātā!

l Nedrīkst parakstīt dokumen-
tus, kuru saturs nav saprotams! Ar 
šo problēmu biežāk saskaras cilvē-
ki, kuri nepārvalda to valodu, kādā 
dokumenti sastādīti. Konsultāciju 
centru praksē bijuši gadījumi, kad 
pēc palīdzības vērsušies cilvēki, 
kuri paši labticīgi parakstījuši dar-
ba uzteikumu, nesaprotot, kas tajā 
rakstīts.

l Jākrāj „papīri”! Cilvēkam pa-
šam jāparūpējas, lai viņa rīcībā 
būtu gan darba līgums, gan algas 
nodokļa aprēķins, gan darba uztei-
kums un citi darba devēja parakstīti 
dokumenti. Der saglabāt arī algas 
aprēķinu, darba grafiku un citas 
„lapiņas”. Tās kādreiz var noderēt 
kā pierādījums iespējamu strīdu 
gadījumā.

l Laiks skrien ļoti ātri. Saņemot 
darba uzteikumu, darbiniekam ir 
mēnesis laika, lai to apstrīdētu 
tiesā. Jārīkojas pēc iespējas ātri, 
lai nezaudētu iespēju ietekmēt un 
mainīt situāciju. Viena no iespējām 
– nekavējoties doties uz konsultāci-
ju centru, kur palīdzēs izprast prob-
lēmu un ieteiks, kā labāk rīkoties.

l Nevajag samierināties un no-
laist rokas! Rīgas konsultāciju cen-
trā padomus un arī palīdzību darba 
strīdu risināšanā pārsvarā lūdz 
krievu valodā runājoši darbinieki. 
Kaspars Rācenājs secinājis, ka runa 
ir nevis par to, ka darba devēji pret 
latviski runājošiem izturētos saudzī-
gāk, bet gan par to, ka latvieši bie-
žāk samierinās ar radušos situāciju, 
ar to paši sev nodarot pāri. Tāda 
roku nolaišana ir netaisnība pašam 
pret sevi. Rīgas konsultāciju centrā 
visvairāk pēc padoma un palīdzības 
vērsušies celtniecības, šūšanas 
un tirdzniecības firmu darbinieki. 
Pēdējā laikā konsultācijas lūdz arī 
valsts iestādēs strādājošie. Valmierā 
konsultējušies arī rajonu pašvaldību 
darbinieki, interesējoties par darba 
tiesisko attiecību maiņu novadu vei-
došanas laikā. 

Kāda ir  
iespējamā rīcība?

1. Pirmais solis.
Konsultants sazinās 
ar darba devēju. 
Reizēm pietiek ar 

sarunu un brīdinājumu par pietei-
kumu tiesā, lai darba devējs mai-
nītu savu nostāju.

2. otrais solis. 
Ja ar sarunu nav 
līdzēts, darba de-
vējam tiek nosūtīts 

pirmstiesas brīdinājums. Tajā, 
piemēram, var izteikt prasību 
noteiktā laikā samaksāt darbi-
niekam neizmaksāto algu un brī-
dināt, ka pretējā gadījumā sekos 
prasība tiesā vai pieteikums iero-
sināt uzņēmuma maksātnespējas 
procesu. Pieredze rāda, ka šādā 
situācijā katrs desmitais darba 
devējs algu darbiniekam izmaksā.

3. Trešais solis.
Pieteikums tiesai. 
Konsultanti palīdz 
sagatavot nepiecie-

šamos dokumentus un uzraksta 
pieteikumu. Ja tiesa pieprasa pa-
pildu dokumentus vai precizēju-
mus, palīdz sakārtot arī tos.

LBAS konsultāciju centros  
var saņemt padomu  
un atbalstu
Dzīvē ne vienmēr klājas tik gludi, kā mēs to 
vēlētos. Gadās, ka darba devējs cilvēkam liek 
doties bezalgas atvaļinājumā, bet patiesībā 
viņu atbrīvo no darba. Un tad nākas lauzīt galvu, 
kā nu rīkoties. Kā aizstāvēt savas tiesības, ja 
nav saņemta alga par padarītu darbu? Kur lūgt 
padomu, ja nepieciešama jurista konsultācija, 
bet nav naudas, lai par to samaksātu? Un ko tad, 
ja konkrētajā situācijā vajadzētu nolīgt advokātu, 
kas uzrakstītu pieteikumu tiesai, bet līdzekļu šī 
pakalpojuma apmaksāšanai nav? 

Rasma Zvejniece

T ādos un līdzīgos gadīju-
mos var vērsties Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savie-
nības (LBAS) konsultāciju 

centros Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, 
Valmierā vai Liepājā, kur bez mak-
sas var saņemt konsultācijas un palī-
dzību darba strīdu risināšanā.

2008. gada rudenī LBAS sāka īs-
tenot ESF projektu, kas deva iespēju 
izveidot konsultāciju centrus, kur 
cilvēki var saņemt padomus par dar-
ba tiesībām un darba aizsardzību, kā 
arī meklēt racionālu risinājumu, ja 
radies kāds darba strīds. Ja agrāk 
arodbiedrību juristi konsultēja tikai 
arodbiedrību biedrus, tad tagad kon-
sultāciju centros padomu var saņemt 
ikviens strādājošais. Arodbiedrību 
konsultanti jau palīdzējuši sagatavot 
desmitiem darba strīdu pieteikumu 
tiesai. Un procesi pirmās instances 
tiesā bijuši veiksmīgi. 

Par savu taisnību  
ir vērts pacīnīties
– Atlaišana no darba, darba algas 
neizmaksāšana, nepieņemamu no-
sacījumu uzspiešana – tā ir tikai daļa 
no problēmām, ar kurām saskāru-
šies cilvēki, kuri nāk un lūdz mums 
padomu,– stāsta LBAS Rīgas kon-
sultāciju centra konsultants Kaspars 
RĀCENĀJS. Ar Rīgas konsultāciju 
centra atbalstu tiesā veiksmīgi atri-
sināti vairāki darba strīdi. 

Nikolajs Morozovs strādāja SIA 
„Security ORRO Grupa” par ēkas 
uzraugu. Viņam bija noteikts trīs 
mēnešu pārbaudes laiks. Divas die-
nas pēc šī termiņa beigām viņu ie-
pazīstināja ar pavēli par atbrīvošanu 
no darba sakarā ar pārbaudes laika 
neizturēšanu. Uz pavēles bija norā-
dīts neatbilstošs datums – trīs dienas 
pirms pārbaudes laika beigām. Lai 
noskaidrotu, kā rīkoties, Nikolajs 
vērsās Valsts darba inspekcijā un 
saņēma atzinumu, ka darba devējs 
nav ievērojis Darba likumā noteik-
to atlaišanas kārtību 
un termiņu. Darba 
devējam tika uzlikts 
adminis t rat īvais 
sods, taču Nikolajam 
savas intereses nācās 
aizstāvēt tiesā. Tad 
arī viņš meklēja pa-
līdzību LBAS Rīgas 
konsultāciju centrā, 
kur tika sagatavots 
prasības pieteikumu 
tiesai un nepiecie-
šamie dokumen-
ti. Rīgas pilsētas 
Kurzemes rajona 
tiesa, izskatot šo lietu, 20. martā 
apmierināja Nikolaja prasību par 
darba līguma uzteikuma atzīšanu 
par spēkā neesošu, viņa atjaunošanu 
darbā un 920,40 latu piedziņu par 
darba piespiedu kavējuma laiku. 

14. aprīlī Kurzemes rajona tiesa 
apmierināja arī šīs firmas darbinieces 
Irinas Skugorinas prasību. Viņa bija 

pieņemta darbā uz pārbaudes laiku 
vienā dienā ar Nikolaju un arī atbrī-
vota tieši tāpat kā viņš, taču Irina ne-
prasīja atjaunot viņu darbā, bet gan 
vēlējās darba attiecības izbeigt ar 
tiesas spriedumu. Arī Irinas prasības 
pieteikumu tiesai sagatavoja LBAS 
konsultāciju centrā. Konsultanti 
nāca Irinai palīgā, kad viņa piepra-
sīja tiesas sēdes pārtraukumu, lai 
varētu saņemt papildu konsultācijas. 
Pirmās instances tiesas spriedums ir 
Irinai labvēlīgs – tiesa viņas labā no 
darba devēja piedzina 996,80 latus.

Oļegs Gajevs 
strādāja par šo-
feri tālbraucēju. 
Firma sūtīja viņu 
pēc kravas uz 
Vāciju, bet tur ra-
dās problēmas, jo 
kravas nebija, līdz 
ar to veidojās ilga 
dīkstāve. Latvijā 
Oļegs atgriezās 
tukšā. Darba de-
vējs viņam par šo 
braucienu neiz-
maksāja ne algu, 
ne komandēju-

ma naudu. Oļegs devās uz Valsts 
darba inspekciju, kur viņam ieteica 
vērsties LBAS konsultāciju centrā. 
Par notikumu tālāko attīstību stāsta 
Oļegs pats: 

– Atnācu pie konsultanta Kaspara 
Rācenāja un izstāstīju, kas un kā no-
ticis. Viņš tūlīt pat manā klātbūtnē 
zvanīja priekšniekam un paskaid-
roja, ka gadījumā, ja viņš man ne-
samaksās par paveikto, nāksies ie-
sniegt prasību tiesā. Pēc šīs sarunas 
priekšnieks nekavējoties izmaksāja 
man pienākošos algu. Esmu patei-
cīgs Kasparam Rācenājam un prie-
cājos, ka arodbiedrības pieņemas 
spēkā.”

 Rezumējot situāciju, K. Rācenājs 
saka:

– Mēs neesam parādu piedzinēji, 
un mūsu prasībām nav likuma spē-
ka. Bet mēs varam palīdzēt ar pa-
domu un arī praktiski. Darbiniekus 
tiesā mēs nevaram pārstāvēt, bet pa-
līdzēt sagatavoties tiesai gan varam. 

LBAS jurists arī piebilst, ka darba 
devējiem Arodbiedrību konsultāciju 
centrus nevajadzētu uzskatīt par sa-
viem ienaidniekiem, kas censtos iz-
virzīt nepamatotas un pārliekas pra-
sības. Arī konsultanti izprot reālo 
ekonomisko situāciju, tāpēc prasību 
pieteikumos neiekļauj ne līgumso-
dus, ne soda procentus, vien prasa 
to minimumu, kas darba ņēmējam 
bijis apsolīts un kas viņam pienākas 
par padarīto.

Jelgavā veido  
jaunas arodbiedrības

Jelgavas kon-
sultāciju centra 
vadītāja Ligita 
BRAhMANE  
(att.) īpaši gan-
darīta ir par to, 
ka ar centra 
sniegto atbal-
stu Jelgavas 

pašvaldības policijā izveidota jauna 
arodbiedrība. 

Lai kopīgiem spēkiem mēģinātu 
aizstāvēt savas tiesības un saglabātu 
vismaz tās sociālās garantijas, kas 
bijušas līdz šim, pašvaldības policijas 
darbinieki vēlējās dibināt savu arod-
biedrību un slēgt koplīgumu ar dar-
ba devēju, tāpēc bija nepieciešams 
gan konsultanta padoms, gan doku-
mentu paraugi. Arodbiedrība tagad 
ir nodibināta, taču L. Brahmane arī 
atzīst, ka tālākie darbi tik viegli vis 
nevedas, jo nācies saskarties ar darba 
devēja noliedzošu attieksmi, kas kavē 
koplīguma slēgšanu. Jaunā arodbied-
rība bieži vēršoties pie konsultantes, 
lūdzot gan atbalstu, gan padomu.

Jauna arodgrupa ar LBAS kon-
sultantu atbalstu izveidota arī 
Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes mācību un pētījumu saimnie-
cībā „Vecauce”. 

Uz Valmieras konsultāciju 
centru nāk arī studenti
Valmieras konsultāciju centrs, kuru 
vada Linda PĒTERSONE, savas pa-
stāvēšanas pirmajos divarpus mēne-
šos sniedzis apmēram 70 konsultāci-
jas. Cilvēki interesējas par bezmak-
sas informatīvajiem materiāliem. Tie 
izrādījušies noderīgi ne tikai strādā-
jošajiem, kam tie tieši adresēti, bet 
arī studentiem savu mācību darbu 
izstrādē, piemēram, Juridiskās ko-
ledžas studente Beatrise, izmantojot 
dažādās valstīs izdotos informatīvos 
materiālus, salīdzinājusi darba tie-
sisko attiecību pārtraukšanas pie-
redzi Latvijā, Krievijā un Somijā. 
Kāda cita studente pētījusi, ar kā-
dām juridiskām un sociālām sekām 
jārēķinās darbiniekam, kurš strādā 
bez rakstiski noslēgta darba līgu-
ma. Linda Pētersone priecājas, ka 
varējusi palīdzēt vēl kādai studentei, 
kura savā mācību darbā salīdzināju-
si Valmieras lielākajos uzņēmumos 
noslēgtos koplīgumus:

– Savam kursa darbam nepie-
ciešamo teorētisko materiālu viņa 
atrada tieši pie mums konsultāciju 
centrā 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

Viņš manā 
klātbūtnē zvanīja 
priekšniekam, un 
pēc šīs sarunas 
priekšnieks 
nekavējoties 
izmaksāja man 
pienākošos algu.
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Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Bez līguma – ne soli!
K. Rācenājs: – Darbinieki aiz-

vien apņēmīgāk cīnās par savām 
tiesībām. Diemžēl cilvēki pie jurista 
bieži atnāk nesagatavojušies – bez 
jebkādiem dokumentiem, vien ar 
vārdiem: „Man nemaksā algu!” Ir 
ļoti sarežģīti pierādīt darbinieka 
taisnību, ja viņam nav pat darba lī-
guma – tas vispār nav bijis noslēgts 
vai arī abi līguma eksemplāri nez 
kāpēc atrodas pie darba devēja. Tas 
nozīmē, ka darba devējs, ja pie viņa 
uz pārbaudi atnāks Valsts darba in-
spekcijas pārstāvji, līgumu varēs uz-
rādīt. Bet darbinieks, iespējams, to 
pat nav redzējis un nezina, kas tajā 
rakstīts,

A. Mihaļčenko: – Darbinieks 
savu interešu aizstāvībai var izman-
tot jebkurus pierādījumus, taču ne-
vajadzētu domāt, ka ar vienu papīru 
un vienu liecinieku būs diezgan, lai 
pierādītu savu taisnību. Tiesa jeb-
kurā gadījumā lietu skata objektīvi 
un kompleksi. Paskaidrojumus un 
pierādījumus prasa arī no darba 
devēja. Svarīgākais dokuments, ko 
prasīs vienmēr, ir darba līgumu. Ja 
nav līguma, lietu var virzīt, bet tad 
tā būs ļoti sarežģīta. Darbiniekam 
rūpīgi jāpārdomā, kādi pierādījumi 
ir viņa rīcībā.

K. Platā: – Reiz izdevās pierādīt 
kādas pārdevējas darba attiecības, 
lai gan darba līguma viņai nebija. 
Pārdevēja vairākkārt bija parakstīju-
sies kases grāmatā, un tas bija nozī-
mīgs pierādījums, ka viņa te strādā-
jusi. Tāpat darbinieki parakstās īpašā 
žurnālā par to, ka ir instruēti darba 
aizsardzībā. Arī tas var liecināt par 
pastāvējušām darba attiecībām. 

A. Mihaļčenko: – Darba attie-
cības ir jānoformē rakstiski. Kamēr 
nav darba līguma,  pie darba nevaja-
dzētu ķerties. Tiesu prakse pierāda, 
ka arī darba devējam ir izdevīgāk 
slēgt un neslēpt darba līgumu. Ja 
līguma nav, darbiniekam ir iespēja 
no darba devēja pieprasīt pat vairāk, 
nekā patiesībā bijis norunāts. Darba 
likums vairāk sargā darbinieku nekā 
darba devēju. Darbiniekam gan-
drīz neko nevajag pierādīt, jo tieši 
darba devējam jāatrod lielākā daļa 
pierādījumu savas darbības likumī-
bai. Darbiniekam attaisnojums var 
būt pat tas, ka nav bijušas noslēgtas 
darba tiesiskās attiecības, bet darba 
devēja pārkāpumiem tas nav attais-
nojums. Darbiniekam nav jāskraida 
pakaļ darba devējam, prasot darba 
līgumu. Viņš saņem mutisku rīkoju-

mu strādāt, izdara prasīto un gaida 
samaksu. Ja darba devējs nemaksā, 
darbinieks var doties uz tiesu un pie-
rādīt, ka ir strādājis. Nenoformētu 
darba attiecību dēļ darba devējs var 
ciest daudz vairāk.

I. Vjakse: – Reizēm darba attie-
cību pārkāpumus rada arī abpusēja 
vienošanās. Piemēram, darba devējs 
darbiniekam iesaka laikā, kamēr 
viņš saņem bezdarbnieka pabalstu, 
pastrādāt bez rakstveida līguma, so-
lot, ka tad, kad bezdarbnieka statuss 
tiks zaudēts, cilvēks darbā tiks pie-
ņemts oficiāli.

L. Vancāne: – Tieši tāpēc darba 
devēji jau sen runā, ka par nelegālo 
nodarbinātību vajadzētu sodīt 
abas puses, bet ne tikai darba 

devēju. Kamēr darbiniekam par 
strādāšanu bez darba līguma nekas 
nedraudēs, nelegāli strādājošo būs 
daudz. Domāju, ka arī darbinieku 
attieksme būtiski mainītos, ja arī 
viņiem par strādāšanu bez līguma 
draudētu sods.

K. Rācenājs: – Manuprāt, šī nav 
piemērota situācija, lai pieņemtu 
tādu likuma normu, jo šobrīd notei-
cējs darba tirgū ir tikai darba devējs. 
Darba tirgū ir tik liela darbaspēka 
pārprodukcija, ka darba devējs bez 
kautrēšanās atļaujas cilvēkam pie-
dāvāt alternatīvu – vai nu strādāt 
bez darba līguma vai nestrādāt vis-
pār. Būtībā jau tā ir cīņa ar sekām. 
Cilvēki neslēdz darba līgumus un 
nemaksā nodokļus, jo viņi zaudē-
juši ticību sociālās drošības tīklam. 
Tāpēc arī cilvēki riskē un piekrīt 
strādāt nelegāli.

A. Mihaļčenko: – Kad darba de-
vējs algu aploksnē vairs nemaksās, 

darbinieks noteikti būs zaudētājs. 
Ja, piemēram, darba līgums noslēgts 
par minimālo algu, bet pārējā sum-
ma tikusi maksāta „aploksnē”, visti-
camāk, darbiniekam starpību neiz-
dosies piedzīt arī tiesas ceļā.

Prasības pieteikuma 
termiņš – mēnesis

K. Rācenājs: – Gribu atgā-
dināt Darba likuma 122. pantu. 
Darbinieks prasību tiesā par darba 
devēja uzteikuma atzīšanu par spē-
kā neesošu var celt viena mēneša 
laikā no uzteikuma saņemšanas 
dienas.

A. Mihaļčenko: – Gadās arī tā, 
ka darbinieks iesniedz tiesā prasību 
par nepamatotu atlaišanu, darba de-
vējs savu kļūdu atzīst, atlaišanu at-
sauc un lūdz darbinieku atgriezties 
darbā, bet darbinieks uz darbu neiet, 
skaidrojot, ka viņš gaidot taisnīgu 
tiesas spriedumu. Paiet viens mēne-
sis, otrs, trešais... Ja tiesvedības laikā 
darba devējs atlaišanu atsauc, dod 
iespēju strādāt un apmaksā darba 
piespiedu kavēšanas laiku, darbinie-
kam jāatgriežas darbā. Darba devē-
jam būs pienākums atlīdzināt tikai 
tos zaudējumus, kas darbiniekam 
radušies laikā no atlaišanas paziņo-
šanas līdz tās atsaukumam. Turklāt 
darba devēji var tiesai lūgt pieprasīt 
informāciju, vai darbinieks laikā no 
atlaišanas līdz tās atsaukumam nav 
strādājis kaut kur citur vai saņēmis 
jebkādus valsts pabalstus, tostarp 
arī slimības pabalstu. No darba de-
vēja var prasīt atlīdzināt tikai vidē-
jo izpeļņu, ne vairāk. Ja darbinieks 
būs strādājis citur vai saņēmis pa-
balstu, kompensācija var krietni 
samazināties.

K. Rācenājs: – Pieredze rāda, ka 
darbinieki mēdz nokavēt prasības 
pieteikuma termiņu. Kādos gadīju-
mos prasības pieteikuma termiņu 
varētu pagarināt?

A. Mihaļčenko: – Vācijā, piemē-
ram, tas iespējams, ja cilvēks bijis 
komā, strādājis šahtā un neticis no 
tās ārā avārijas dēļ, bijis sagūstīts un 
tamlīdzīgi. Arī Latvijas tiesu prakse 
pierāda, ka jābūt ļoti nopietnam ie-

meslam, lai atzītu, ka cilvēks mēneša 
laikā kopš darba uzteikuma saņem-
šanas nav varējis īstenot savas tiesī-
bas. Darba nespējas lapa nav attais-
nojums. Ja cilvēks ir iegriezis pirkstā 
un nevar virpot, tas nenozīmē, ka 
viņš nevar atnākt uz tiesu. Termiņš 
jāievēro.

Darbiniekam pietiek ar to, ka 
viņš apstrīd savu atbrīvošanu no 
darba, toties darba devējam ir pie-
nākums pierādīt, ka atbrīvošana 
bijusi pamatota. Darbiniekam ir 
tikai jāiesniedz darba līgums un uz-
teikums. Ja rakstveida dokumenta 
nav, kā tas var būt situācijā, kad dar-
ba uzteikums pavēstīts pa telefonu, 
arī tas jāmin prasības pieteikumā. 
Jāpatur prātā, ka līdz brīdim, kamēr 
darbinieks nav saņēmis rakstisku 
dokumentu par atlaišanu, viņu ne-
var uzskatīt par atlaistu. 

K. Rācenājs: – Būtu labāk, ja 
tiesa par prasības noraidījumu ter-
miņa nokavējuma dēļ cilvēkam pa-
teiktu uzreiz, nevis liktu viņam trīs 
mēnešus gaidīt, lai neko citu tā arī 
nepateiktu. 

Tagad iztēlojieties situāciju 
– darbinieks strādā, bet tad iedomā-
jas Valsts Sociālās apdrošināšanas 
aģentūrā (VSAA) painteresēties, kā 

par viņu maksāti nodokļi. Un 
pēkšņi cilvēks noskaidro, ka 

pirms vairākiem mēnešiem viņš ir 
„atlaists”. Vai tādā gadījumā viņam 
ir tiesības lūgt tiesu atzīt atlaišanu 
par nepamatotu? Formāli šajā gadī-
jumā prasības iesniegšanas termiņš 
it kā ir nokavēts. 

A. Mihaļčenko: – Tiesa mēneša 
termiņu sāks rēķināt no uzteikuma 
izsniegšanas brīža. Ja uzteikums nav 
izsniegts, tiesa prasības pieteikuma 
termiņu var sākt rēķināt no VSAA 
izziņas saņemšanas brīža. Gan jāsa-
ka, ka noslogojuma dēļ tiesas darīs 
visu, lai lietu atstātu bez virzības. 
Darba strīdu lietas, bet jo īpaši tās, 
kurās trūkst dokumentu, ir ļoti sa-
režģītas un darbietilpīgas. 

K. Rācenājs: – Tātad tas nozīmē, 
ka situācijā, kad darbiniekam šķiet, 
ka viņš ir nepamatoti atlaists, viņam 
nekavējoties dažos teikumos jāuz-
raksta prasības pieteikums un tas 
jāiesniedz tiesā. Pēc tam viņam va-

jadzības gadījumā ir iespēja šo pra-
sības pieteikumu noformulēt precī-
zāk. Meklējot savu taisnību pie daba 
devēja vai dažādās valsts institūcijās, 
var tikai zaudēt laiku. Ja mēnesis būs 
garām, ar to arī prasības pieteikuma 
iesniegšanas termiņš būs nokavēts. 
Tāpēc varu tikai ieteikt uzreiz vēr-
sties tiesā.

A. Mihaļčenko: – Piebildīšu, ka 
to vajag darīt arī tad, ja darbiniekam 
nav dokumenta, kas pierādītu viņa 
atbrīvošanu no darba. Darbiniekam 
nav pienākuma darba devējam pie-
prasīt uzteikumu. Darba devējam ir 
pienākums to uzrakstīt un izsniegt 
darbiniekam. 

cieš arī darba devēji
A. Mihaļčenko: – Darba devē-

jiem vienmēr atgādinu nebūt slin-
kiem un uz darba uzteikuma doku-
menta uzrakstīt ne tikai datumu, bet 
arī dokumenta izsniegšanas laiku. 
Jo gadās „gudrinieki”, kuri uzreiz 
pēc uzteikuma saņemšanas dodas 
pie ārsta un pēc tam apstrīd darba 
uzteikumu, apgalvojot, ka tas viņam 
izsniegts darba nespējas laikā, kas ir 
pretlikumīgi.

K. Platā: – Vai darba devēji 
mēdz apstrīdēt ārstu izdotās slimī-
bas lapas?

L. Vancāne: – Ļoti reti, jo šādos 
gadījumos kaut ko pierādīt ir grū-
ti. Protams, ir cilvēki, kas patiešām 
slimo, un darba devēji to zina. Bet, 
redzot, ka darbinieks staigā svilpo-
dams un vajadzības gadījumā uzrāda 
slimības lapu, sajūta nav patīkama. 
Taču darba devējam šādā situācijā ir 
ļoti grūti kaut ko mainīt.

K. Platā: – Manā praksē ir bijuši 
trīs gadījumi, kad darba devēji ap-
strīdējuši ārstu izsniegtās darba ne-
spējas lapas. Vienā no gadījumiem 
tika konstatēts, ka tā izsniegta pa-
matoti. Bet parējos divos gadījumos 
„slimnieki” uzreiz pēc ziņas, ka par 
darba nespēju tiks veikta pārbaude, 
paši iesniedza uzteikumu. Domāju, 
ka darba devējiem par šādu ārstu 
un darbinieku negodprātīgu rīcību 
jārunā publiski un atklāti. Arī darba 
devējiem skaidri un gaiši jādefinē 
sava attieksme gadījumos, ja pret 
viņiem vērsta ļaunprātīga rīcība. 
Viņiem nav jācieš klusu!

L. Vancāne: – Darbinieki pa-
līdzību meklē arodbiedrību kon-
sultāciju centros, bet darba devēji 
– Darba devēju konfederācijas 
konsultāciju centros. Arī darba de-

vējiem ir problēmas, un viņi cieš 
savas uzticēšanās, paļaušanās un 
darbinieku negodīguma dēļ. Darba 
devēji uz konsultācijām nāk, piemē-
ram, ja darbinieki viņus nepamatoti 
apsūdzējuši. Konsultācijas meklē 
arī tie darba devēji, kas savas nezi-
nāšanas vai kāda cita iemesla dēļ ir 
kļūdījušies un vēlas šīs kļūdu labot. 
Vēl salīdzinoši biežs iemesls ir situā-
cijas, kad darba devējam uzņēmumā 
gaidāma darbinieku skaita sama-
zināšana un viņš vēlas šo procesu 
novadīt likumā paredzētajā kārtībā. 
Protams, ir arī tādi darba devēji, kas 
likumus pārkāpj apzināti, taču viņi 
padomus mums neprasa l 

Arī darba devējiem ir 
problēmas, un viņi cieš 
savas uzticēšanās, 
paļaušanās un darbinieku 
negodīguma dēļ.
   

Juriste, LDDK direktores vietniece  
Liene vAncāne 

Darba tirgū ir tik liela 
darbaspēka pārprodukcija, 
ka darba devējs bez 
kautrēšanās piedāvā 
strādāt bez darba līguma 
vai arī nestrādāt vispār.  
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists  

Kaspars rācenājs
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Sargā sevi,  
un Darba likums 

tevi sargās!

Arī darba devējam ir 
izdevīgāk slēgt darba 
līgumu. Nenoformētu 
darba attiecību dēļ darba 
devējs var ciest daudz 
vairāk.   Rīgas pilsētas  

Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis  
Andrejs mihAļčenko Fo
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DARBINIEKU AVĪZE� 
MAIJS 2009

Lolita Lūse

–Kā šobrīd klā-
jas „Brīvajam 
vilnim”?

– Mūs ļoti ietekmējis dramatis-
ki sarukušais eksporta tirgus. Līdz 
ar to mums nācās samazināt algas 
līdz tādam līmenim, kādā tās bija 
pirms gadiem četriem pieciem. 
Samazinoties pasūtījumu apjomam, 
mēs esam bijuši spiesti samazināt arī 
strādājošo skaitu. Dažu pēdējo mē-
nešu laikā no darba esam atbrīvojuši 
apmēram ceturto daļu strādājošo 
jeb vairāk nekā 100 cilvēkus. Pašlaik 
uzņēmumā strādā 350 darbinieki.

– Kā jūtas darba devējs, kad 
viņš ir spiests kādam no saviem 
darbiniekiem paziņot, ka pavisam 
drīz cilvēkam darba šajā uzņēmu-
mā vairs nebūs?

– Sajūta ir ļoti nelāga. Līdz šim 
mēģinājām tikt cauri, samazinot al-
gas, bet cenšoties nelikvidēt darba 
vietas. Mēs skaidrojot darbiniekiem, 
ka samazinām algas visiem – tā bija 
vienīgā iespēja, lai pēc iespējas ilgāk 
visiem nodrošinātu iespēju strādāt. 
Cilvēki to uztvēra ar izpratni. Tomēr 
ekonomiskā situācija turpināja pa-
sliktināties. Tad kolektīvam rūpīgi 
izskaidrojām, ka šobrīd citādi rīko-
ties nevaram un strādājošo skaits 
būs jāsamazina. Bet mēs arī esam 
visiem apsolījuši, ka, tiklīdz situācija 
kaut nedaudz uzlabosies, mēs savus 
darbiniekus atkal gaidīsim un ņem-
sim atpakaļ.

– Vai nevar sanākt arī tā, ka 
pa to laiku viņi būs atraduši darbu 
kaut kur citur?

– Esmu reālists – iespēju, kur va-
rētu strādāt mūsu darbinieces – sie-
vietes ap 40 gadiem un pirmspensi-

jas vecumā –, ir ļoti maz. Ja sieviete 
gadus desmit piecpadsmit ir nostrā-
dājusi par zivju vērēju vai pakotāju, 
tad diez vai viņa īsā laikā spēs kļūs 
par labu datorspeciālisti vai metinā-
tāju. Mūsu darbinieces varētu strā-
dāt līdzīga profila uzņēmumos pār-
tikas ražošanā, bet cik tad tādu ir!? 
Es nezaudēju cerības, ka viņas varēs 
atgriezties darbā „Brīvajā vilnī”.

– Kā tiek pieņemts lēmums, 
kuru darbinieku atlaist, bet kuru 
– paturēt?

– Nav tā, ka mēs ņemtu sarakstu 
un kādu daļu mehāniski izsvītrotu. 
Uzņēmumam šobrīd jo īpaši ir va-
jadzīgi labākie un lojālākie darbi-
nieki, kuri spēj strādāt efektīvi. Tas 
arī ir izšķirošais kritērijs, kad nākas 
izvēlēties, kuru darbinieku paturēt 
un kuru atlaist. Ikvienā kolektīvā 
ir cilvēki, kuri mūždien ar kaut ko 
nav apmierināti. Esmu ievērojis, ka 
apmēram viens no katriem 15 strā-
dājošajiem ir negatīvi tendēts. Bet 
arī ar šiem cilvēkiem ir jārunā un 
arī viņiem jāskaidro situācija. Tieši 
tādēļ uzņēmuma vadītājam jābūt 
arī labam psihologam. Iemesls ne-
gatīvismam darbā ne vienmēr ir 
pats darbs. Varbūt cilvēkam ir kādas 
problēmas ģimenē – bērni neklausa, 
vīrs par māju neliekas ne zinis... 

– Jūs saviem darbiniekiem rū-
pīgi skaidrojat vadības lēmumus. 
Ko tas dod?

– Jebkurš saprotami izskaidrots 
un pamatots lēmums vai uzdevums 
ir daudz efektīvāks par formālu pa-
vēli vai norādījumu. Ja darbiniekam 
būs tikai pateikts, kas viņam jādara, 
nepaskaidrojot, kāpēc tieši tā un 
ne citādi, cilvēks var nesaprast sava 
darba nozīmi un vietu uzņēmuma 
kopīgajā darbībā. Pavisam cits efekts 

iegūstams, ja jebkuram strādājoša-
jam paskaidro, kāpēc jādara tieši tā 
un kas notiek, ja viņš dara citādi. 
Ja darba devējs nerunā ar saviem 
cilvēkiem, bet tikai izdod pavēles 
ar norādījumiem struktūrvienību 
vadītājiem, strādājošie var kaut ko 
nesaprast vai pārprast. Man nav 
pieņemama situācija, ka cilvēks uz-
ņēmumā var nostrādāt gadu un ne 
reizi nesatikt cilvēku, kurš viņam 
dod rīkojumus. Mūsu uzņēmumā 
jebkura līmeņa darbinieks vai arod-
biedrības pārstāvji var nākt pie vadī-
bas un stāstīt par savām problēmām 
– visi ir laipni gaidīti.

– Ko darba devējs iegūst, dar-
biniekiem rūpīgi izskaidrojot pa-
vēles un lēmumus?

– Cik vērta ir šāda atklātība, mēs 
vislabāk varam novērtēt tieši tagad, 
kad esam spiesti pieņemt darbinie-
kiem nelabvēlīgus lēmumus. Ziņa 
par atbrīvošanu no darba nevienam 
nav patīkama, bet mēs nejūtam pret 
sevi vērstu naidīgumu arī šajā situ-
ācijā. Tā kā visu laiku esam runājuši 
ar strādājošajiem un gādājuši par 
viņiem, viņi arī tagad mūs uzklausa 
ar sapratni. Esam godīgi atzinuši, ka 
uzņēmums strādā ar tik lielu jaudu, 
cik spēj. Mēs paskaidrojām, ka ne-
varam rīkoties citādi. Un strādājošie 
mūs saprata, jo mēs nevienu neesam 
mānījuši vai centušies pievilt.

– Vai laika gaitā ir mainījusies 
darbinieku attieksme pret darba 
devēju?

– Pirms gadiem pieciem mūsu 
uzņēmumā bija ļoti liela kadru mai-
nība. Pieļauju, ka viens no iemesliem 
bija arī vadības toreizējā attieksme 
pret darbiniekiem. Pēdējos divos 
gados, kad ļoti gādājām par saviem 
strādājošajiem un informējām vi-

ņus par uzņēmumā notiekošajiem 
procesiem, situācija krasi mainījās. 
Cilvēki vairs necentās skriet prom 
no mums. Tas ir apliecinājums, ka 
darba devēja korekta un labvēlīga 
attieksme pret darbiniekiem ir mil-
zīgs ieguvums.

– Kādus labumus papildus dar-
ba algai jūs piedāvājat saviem 
darbiniekiem?

– Visi mūsu darbinieki joprojām 
ik dienu saņem siltas brīvpusdie-
nas – zupu, otro ēdienu un deser-
tu. Ēdienu piegādātājam maksājam 

pusotru latu par vienu pusdienu 
komplektu. Ēdienkarte katru dienu 
tiek dažādota. Pusdienas ir patiesi 
labas. Pieļauju, ka daudziem mūsu 
darbiniekiem šīs pusdienas darba-
vietā ir vienīgā pamatīgā ēdienreize 
dienā, jo, ja cilvēks no darba atgrie-
zies vēlu, diez vai viņam ir laiks un 
arī spēks vēl gatavot siltu ēdienu. 

Darbiniekiem ir gādāti ielūgu-
mi uz Raimonda Paula dziedāšanas 
svētkiem „Arēnā Rīga”. Pagājušajā 
gadā cilvēkiem dāvājām teātra biļe-
tes, apmaksājot arī transporta izde-
vumus. Ja arodbiedrība izteiks tādu 
vēlmi, līdzekļus kādu 100 teātra biļe-
šu iegādei atradīsim arī šogad.

Vēl gribu piebilst, ka mūsu darbi-
nieki ik pēc dažu stundu darba meis-
tara vadībā 15 minūtes vingro. Kad 
tikko ieviesām darba vingrošanu, cil-
vēki to uztvēra visai negribīgi. Tomēr 
tagad mūsu cilvēki vingro ar prieku, 
atzīstot, ka šī izkustēšanās darbdie-
nas gaitā viņiem ir ļoti vajadzīga.

– Kas jūs pašu pēdējā laikā ir 
visvairāk iepriecinājis? 

– Prieku var radīt pat sīkums. Es 
priecājos, ja mums izdodas radīt jau-
nu produktu ar labākām garšas īpa-
šībām. Es lepojos par mūsu ražotās 
produkcijas kvalitāti un priecājos, 
ja dzirdu par to labas atsauksmes. 
Nesen biju izstādē Apvienotajos 
Arābu Emirātos, kur piedāvāju 
„Brīvā viļņa” produkciju. Šprotes tur 
bija jaunums. Vēroju, cik piesardzīgi 
cilvēki pētīja manis piedāvāto pro-
duktu, kā to ņēma, smaržoja.... Bija 
prieks, kad pēc pagaršošanas sākās 
sarunas par preces iegādi. Mani 
uzmundrina jebkura iespēja atrast 
mūsu precei jaunus noieta tirgus, 
jo tā vienmēr ir laba ziņa visiem 
„Brīvajā vilnī” strādājošajiem l
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Darbinieku uzticība ir uzņēmuma  
īpašais kapitāls
Salacgrīvas zivju pārstrādes uzņēmums „Brīvais vilnis” ir viens no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvas  
„Sadarbības partneris 2008” ieguvējiem. Uzņēmuma izpilddirektors Māris TRANKALIS uzsver, ka, neatkarīgi no tā,  
kādi ir laiki un cik smagas problēmas nākas risināt, uzņēmumu vadītājiem jārūpējas par saviem darbiniekiem. 

„Rimi Latvia” izstrādāta īpaša 
sociālā politika, paredzot, ka uz-
ņēmums ar saviem darbiniekiem 
ir kopā ne tikai priekos, bet atbal-
sta viņus arī smagos dzīves brīžos. 
Darbinieki saņem materiālu atbal-
stu gan mazuļa piedzimšanas, gan 
tuvinieka nāves gadījumā. Veikalu 
darbinieki pēc uzņēmumā nostrā-
dātiem trīs gadiem saņem arī ve-
selības apdrošināšanas polises. 
„Rimi Latvia” regulāri organizē iek-
šējās mācības. Lielākajos veikalos 
darbiniekiem tiek nodrošinātas 
siltas pusdienas, bet mazākajos 
– sātīgas uzkodas. 

Pirmklasnieku vecākiem uzņē-
mums 1. septembrī piešķir brīvdie-
nu, savukārt tiem darbiniekiem, 

kuri beidz vidusskolu, arodskolu 
vai augstskolu, „Rimi Latvia” rīko 
kopīgu pasākumu darbavietā, pa-
sniedzot īpašas korporatīvās dā-
vanas. Darbiniekiem tiek rīkotas 
arī Ziemassvētku balles. Par prie-
ku darbinieku bērniem Ģimenes 
dienā viņi tiek aicināti ekskursijā 
uz savu vecāku darbavietu.

Ekonomiskās situācijas paslik-
tināšanās gan likusi „Rimi Latvia” 
atteikties no vairākiem citiem pa-
pildu labumiem, piemēram, vasa-
ras nometnes darbinieku bērniem, 
kas rīkota citus gadus. Taču gai-
dāmās pārmaiņas jau laikus tika 
izskaidrotas arodbiedrībai, līdz ar 
to darbinieki ne visai iepriecinošos 
jaunumus uztvēra saprotoši l

Svētkus rīko paši un visi kopā
„Valmieras ūdens” valdes priekšsēdē-

tājs Ivars Ķiksis uzsver, ka sociāli atbildīgā 
uzņēmumā darba devējam ne tikai jāsap-
rotas, bet arī jāsadarbojas ar kolektīvu, jo 
materiālie labumi ir tikai daļa no darbinieku 
motivācijas stimuliem. Uzņēmumā ir izvei-
dota arodbiedrība un noslēgts darba koplī-
gums. I. Ķiksis uzskata, ka kolektīvu labam 
darbam iedvesmo arī kopīgi pavadīts brīvais 
laiks un pašu organizētas sporta aktivitātes.

Ne vienmēr brīvā laika pasākumu rīko-
šana nozīmē lielus tēriņus. Reiz uz kādu 
Ziemassvētku balli uzņēmums pieaicinājis 
aktierus ar viņu veidotu programmu, taču 
darbiniekiem tā nav gājusi pie sirds, tāpēc 
nākamajā gadā ticis nolemts svētkus svi-
nēt citādāk. Tika rīkots arī koncerts, tikai 
tajā dziedāja, dzejoļus skaitīja un pat ziep-
ju burbuļus pūta pašu darbinieku bērni. 

Prieks bija gan lielajiem zālē, gan bērniem 
uz skatuves. 

Kuram no darbiniekiem ir laba balss, 
tas tiek aicināts dziedāt uzņēmuma korī. 
Nereti ar dziesmu kolektīvs sveic savus ju-
bilārus. Ivars Ķiksis domā, ka cilvēki vairāk 
priecājas nevis par dārgām dāvanām, bet 
gan par tādiem pārsteigumiem, kuru radī-
šanā ieguldīta izdoma un radošs darbs:

– Lai darbinieki justu, ka uzņēmums 
par viņiem patiešām domā un rūpējas, ir 
par maz reizi gadā nopirkt biļetes uz teāt-
ra izrādi un vēl cerēt, ka visi kā viens par to 
būs sajūsmā. Varbūt daudzi labprātāk ietu 
skatīties hokeja spēli. Esam arī sapratuši, 
ka mums nevajag citu cilvēku no malas 
sarīkotus „tradicionālus” sporta svētkus. 
Labāk tos plānojam un radām tādus, kādus 
paši vēlamies.

Uzņēmums iegulda līdzekļus arī savu 
darbinieku apmācībā, gan neizvēloties 
glaunus seminārus Rīgā, uz kuriem varē-
tu aizsūtīt labi ja pāris cilvēkus, bet gan 
aicinot pasniedzējus pie sevis. Līdz ar to 
lekcijas var apmeklēt arī cilvēki no tuvākās 
apkaimes radniecīgajiem uzņēmumiem.

Darbinieku atbalsta sistēmas veido-
šanu Ivars Ķiksis tēlaini salīdzina ar parka 
taciņām – cilvēki paši tās iestaigā. Tāpēc 
nevajag censties uzspiest neko lieku. Tāpat 
jāseko, lai atbalsts darbiniekiem būtu kā 
dialogs, kurš ir izdevīgs abām pusēm: 

– Tām darbiniecēm, kurām bērni mācās 
pirmajās trijās klasēs, 1. septembrī piešķi-
ram brīvdienu, jo tad māmiņas var pavadīt 
savus bērnus uz skolu, bet man kā darba 
devējam pēc tam nav jāuzklausa sadomāti 
attaisnojumi par kavētu darba dienu l

Kolektīvs kā liela ģimene

Pieredze un idejas

Mani uzmundrina 
jebkura iespēja 
atrast mūsu precei 
jaunus noieta tirgus, 
jo tā vienmēr ir laba 
ziņa „Brīvajā vilnī” 
strādājošajiem.
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