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Darba attiecības un darba drošība

Kolīdz saule no rīta mostas, tā pirmie stari trāpa
arī kāda maza Pārdaugavas namiņa logos.
No citām mājām tas atšķiras ar ko īpašu, jo tā ir
ne tikai Ievas Nikoletas Dāboliņas un viņas triju
nu jau lielo bērnu pajumte, bet arī leļļu darbnīca.
Viņa darba vietu radījusi pati sev.

Foto – fotostudija “Linda”

Darbs ir
vissvarīgākais

sanita LoRence

Laiks tāds, ka par galveno diskusiju tēmu sabiedrībā kļuvis darbs. Mēs priecājamies, ja mūsu
darbs ir kādam vajadzīgs un ar atalgojumu tiek
pienācīgi novērtēts. un jūtamies nelāgi, ja tiek
apdraudēta mūsu iespēja strādāt. Mēs pārdzīvojam par draugiem un radiem, kas zaudējuši
darbu, jo jūtam, cik dziļa ir depresijas bedre un
cik ļoti jāsaņemas, lai tādā situācijā rastu racionālu izeju.
Tādēļ mums gribējās izstāstīt Ievas Nikoletas
Dāboliņas stāstu par viņas ceļu pēc darba zaudēšanas. Šajā avīzes numurā sniedzam arī informāciju par to, kur meklēt atbalstu, kad iepriekšējais
darbs zaudēts, bet jauns pagaidām rokās vēl
nedodas. Rēzeknes pusē tagad dzird sakām, ka
pie viņiem drīz viss spīdēs un laistīsies. Tur šoruden, veiksmīgi un ar lielu apņēmību sadarbojoties
dažādu līmeņu vadītājiem, radītas darba prakses
vietas pastāvīgu darbu zaudējušiem un bez pabalsta palikušiem bezdarbniekiem. Tā viņiem kaut
vai uz laiku ir dota iespēja veikt noteiktus darba
pienākumus, ļaujot gan pašiem nopelnīt sev iztiku, gan paveikt ko noderīgu sabiedrības labā.
Šis laiks daudzus ir sarūgtinājis, laupot ne
vienu vien ieceri. Bet nekad nav tā, ka, aizcērtoties durvīm, nepavērtos kāds logs. Tāpēc ir īstais
brīdis pieņemt jaunus izaicinājumus – šajā avīzē
lasiet par tagad pieejamo atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Dažbrīd rodas iespaids, ka mūsu valsti pārņēmis tiesiskais nihilisms. Privātie uzņēmēji
raugās uz valsti, kas neievēro pati savus likumus,
graujot savu uzņēmumu koplīgumu sistēmu, un
prāto, vai tas patiešām darīts tīšām. Tāpēc šajā
izdevumā mēs vērtējam koplīgumu nozīmi un
sveram, ko tie dod gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem.
Šis laiks mūs māca aizstāvēt pašiem sevi.
un tā mēs kļūstam stiprāki. Stiprākas kļūst arī
arodbiedrības. Pieredze liecina – ja uzņēmumā
vai iestādē ir arodbiedrība ar enerģisku līderi,
strīdus izdodas atrisināt civilizēti pat sarežģītās
situācijās.
Latvijā šobrīd bezdarba līmenis ir ļoti augsts.
Turklāt prognozes liecina, ka tuvākajā laikā darbu nāksies zaudēt vēl jauniem tūkstošiem šobrīd
vēl strādājošo. Tāpēc “Darbinieku Avīze” vēlas
būt jūsu atbalsts tad, kad nepieciešams padoms
darba dzīves problēmu risināšanā l

Foto – Arnis Rugājs

LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja

Saulesmeitas nes prieku
un arī norūda
Katrīna ViLde

I

eva, sadarbojoties ar dažā
diem amatniekiem, rada
unikālas lelles, par kurām
arī ir savs stāsts. Tā vien
šķiet, ka galvenais dzinulis kļūt
par individuālo komersanti bijis
ne tikai objektīvu apstākļu dik
tēts. To motivējusi arī Ievas vēlme
“strādāt sev, nevis kādam citam”.
Tiesa, Ievas iekļaušanos uzņē
mējdarbības vidē gan nevar saukt
par gluži “tīru eksperimentu”, jo
nesen viņa, nepametot savu mazo
biznesu, kļuvusi arī par darba ņē
mēju, sākot strādāt Tautas tērpu
centrā “Senā klēts”:
– Ar manu biznesu neiet tik labi
un tik ātri, kā man pašai gribētos.
Līdz pagājušā gada novem
brim Ieva strādāja par Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Projektu daļas vadītāju.
Nākamie seši mēneši, kamēr Ieva
bija bez darba, bija ļoti nopietnu
pārdomu laiks:
– Visu dzīvi pārdomāju. Jau
agrāk manī bija pārliecība, ka

cilvēkam vislabāk padodas tas
darbs, kas viņam ir pie sirds, kuru
viņš mīl. Ir tikai jāsaņemas dros
me ķerties pie tā. Ņēmu papīru un
rindā rakstīju, kas ir tas, kas man
padodas. No otras puses impulsu
deva interese par etnogrāfiju un
vēlme tikt pie sava tautastērpa.
Kad braucu pie audējām un ci
tiem amatniekiem, kas man nāca
talkā tautastērpa izgatavošanā,
iedomājos, ka es taču arī varu da
rīt kaut ko interesantu saistībā ar
šo jomu.
Ieva ir diplomēta ekonomiste,
bet jau no mazām dienām viņa ir
šuvusi, adījusi un tamborējusi.
– Manuprāt, tās ir prasmes,
kuras var pārdot visos laikos. Jo
tavs darbs ir atšķirīgāks no citiem,
jo tu arī vairāk vari panākt. Jo vai
rāk spēj un proti, jo tu esi piepra
sītāks un izdzīvotspējīgāks. Jā, es
daudz ko protu!
Ievai bija salīdzinoši viegli
sevi iedrošināt, jo viņas pieredzes
kontā bija arī darbs Valmieras ra
jona padomē, kur viņa savulaik
vadīja Attīstības daļu. Līdzšinējā

darbā viņa bija guvusi iemaņas
arī Eiropas Savienības projektu
izstrādē. Par Ievas biznesa ide
jas pamatu kļuva vēlme radīt īsti
latviskas lelles. Martā plāns bija
gatavs. Un jau aprīlī “piedzima”
Ievas pirmā lelle etnogrāfiski pa
reizā latviešu tautastērpā.

Tas, kas jau ir
izdevies, man
dod spēku sevi
pārliecināt, ka es
spēšu atsperties,
lai ietu tālāk.
Jūnija pirmās nedēļas noga
lē Ieva ar savām lellītēm devās
uz gadatirgu Brīvdabas muzejā.
Interese par jaukajām “meitenī
tēm” bija liela un sajūsma nevil
tota, taču pirkumam saņēmās
retais – divās dienās tika pārdotas
vien četras lelles:

– Var teikt, ka man gāja labi.
Tomēr pirms gadatirgus biju sa
cerējusies, ka ies krietni labāk.
Saprotu jau, ka šīs tautiskās lellītes
lielākoties ir eksporta prece, tur
klāt vietējiem pircējiem leļļu cena
tomēr grūti “paceļama”. Tās pār
svarā pērk ārzemnieki, kas spēj
samaksāt par unikālu roku darbu.
Un uz vietas pircēju nebūs daudz.
Acīmredzot jādomā par iespēju
tās pārdot Skandināvijas valstīs,
Japānā, Amerikā...
Lelles ir īpašas. Turklāt to
veidošanā iesaistīti vēl ap desmit
dažādu amatu pratēju – lelles tiek
arī saģērbtas autentiskos tautas
tērpos, ieskaitot lina kreklus un
biksītes, smalkas vilnas zeķītes,
austus svārkus un jostas, ādas
pastaliņas un kaltas sudraba sak
tiņas. Starp izejmateriāliem lellīšu
izgatavošanai ir arī “Bisoks” zeķes.
Tās tiek izmantotas leļļu galviņu
veidošanai. Dziju lellīšu matiem
Ieva pērk “Limbažu Tīnē”, jo cit
viet neesot izdevies atrast vilnas
dziju tik dabiskās krāsās.
Turpinājumu lasiet 2.
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LBAS aktualitātes

No septembra, sākot īstenot
Eiropas Sociālā fonda projektu
“Darba attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, LBAS
konsultāciju centros Rīgā, Liepājā,
Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var saņemt konsultācijas par
darba tiesiskajām attiecībām un
darba aizsardzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās attiecības.
Minētajā projektā tiek izstrādāti
arī 20 darba aizsardzības apmācību
moduļi, kurus vēlāk paredzēts īstenot
profesionālajās izglītības iestādēs.
l l l

Šoruden klajā nāks metodiskais
materiāls “Darba koplīguma loma
darba tiesiskajās attiecībās”. To
bez maksas būs iespējams saņemt
LBAS Mācību centrā, Rīgā, Bruņinieku
ielā 29/31. Šajā izdevumā iekļauta informācija par darba koplīguma
priekšrocībām, kā arī publicēts darba
koplīguma paraugs. Līdztekus šim
izdevumam klajā nāks arī darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku
pārstāvjiem un uzticības personām.
Projekta ietvaros tiek izstrādāta arī
elektroniskā datu bāze, kurā vienkopus
būs pieejama detalizēta informācija
par darba koplīgumiem Latvijā. Šo interneta mājas lapā ievietoto datu bāzi
varēs izmantot ikviens interesents.
l l l

Septembrī LBAS projekta ietvaros
sāk informatīvo kampaņu, kuras gaitā
dažādās Latvijas pilsētās tiks rīkotas
informatīvās dienas un tikšanās ar
strādājošajiem, darba devējiem, kā arī
pašvaldību pārstāvjiem.
Kampaņas laikā dažādos plašsaziņas līdzekļos vairākos raidījumos
tiks demonstrēti atsevišķi sižeti par
arodbiedrību lomu darbavietās un darba tiesiskajām attiecībām. LTV 1 aicinām noskatīties raidījumus “Kopā”
(13. X) un “Viss notiek” (28. IX un
12. X). Savukārt radio ēterā aicinām
klausīties Latvijas Radio 1 raidījumu
“Krustpunktā” (24. IX un 19. X).
l l l

Jau trešo rudeni pēc kārtas tiek
rīkots konkurss profesionālo skolu
audzēkņiem “Profs”, iesaistot jauniešus no visas Latvijas. Konkursa
gaitā tā dalībniekiem jārod atbildes uz
40 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sagatavotiem jautājumiem par
darba tiesībām un darba aizsardzību.
l l l

Lai informētu pēc iespējas vairāk
strādājošo par darba tiesībām un
darba aizsardzību, LBAS no 15. līdz
18. oktobrim piedalīsies starptautiskajā būvniecības, remonta un interjera
izstādē “Māja. Dzīvoklis 2009”, bet
no 13. līdz 14. novembrim – nodarbinātības un profesionālās izaugsmes
izstādē “Darba un karjeras iespējas
2009”. Abas izstādes notiks izstāžu
centrā Ķīpsalā. Apmeklējot LBAS stendus, būs iespējams saņemt bezmaksas konsultācijas par darba tiesībām
un darba aizsardzību.
l l l

Pirmo reizi Latvijā šoruden minētā projekta ietvaros tiek organizēta
informatīvi izglītojoša kampaņa pamatskolas audzēkņiem. Kampaņas
gaitā skolēni atraktīvā veidā saņems
informāciju par savām darba tiesībām
un darba aizsardzību.

Kur meklēt izeju
bezdarba gadījumā?
• Piesakieties darba prakses iespējām pašvaldībās
Ikviens Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) reģistrēts bezdarb
nieks, kurš nesaņem bezdarbnieka
pabalstu, var pieteikties strādāt sa
biedrībai derīgus mazkvalificētus
darbus pašvaldību izveidotās darba
praktizēšanas vietās. Iesaistoties

šajā projektā, bezdarbnieks mēnesī saņem 100 latu stipendiju.

Šī pilnā laika darba prakse var ilgt

no divām nedēļām līdz sešiem
mēnešiem.
Plānots, ka no šī gada septembra
līdz 2010. gada beigām sabiedrībai
derīgajos, mazkvalificētajos darbos
tiks iesaistīti vismaz 36 000 bez
darbnieku. Šo pasākumu ar ESF at
balstu īsteno NVA, slēdzot tipveida
līgumus ar pašvaldībām. Visām šīm
darba praktizēšanas vietām jābūt

no jauna ierīkotām un ar nekomer
ciālu mērķi, piemēram, teritorijas
labiekārtošanā, sociālajā aprūpē, sa
biedrisko ēku remontdarbos, mežu
atjaunošanā un sakopšanā, ceļu ap
kopšanā un tamlīdzīgi.
Pirms darba praktizēšanas uz
sākšanas tiek apmaksāta viena vese
lības pārbaude, tai paredzot summu
līdz 20 latiem.

NVA pašvaldībām uz vienu dar
ba praktizēšanas vietu inventāra
iegādei piešķir līdz pat 150 latu.
NVA pašvaldībai piešķir arī trans
porta izdevumus – 40,80 latu mē
nesī uz vienu bezdarbnieku. Darba
vadītājam, kas uzrauga un palīdz
iestrādāties bezdarbniekiem, maksā
līdz 50 % no valstī noteiktās mini
mālās mēnešalgas l

• Ja būtiski sarucis darba apjoms un draud bezdarbs, prasiet darba devēja atbalstu
savai profesionālai apmācībai, ko apmaksā valsts
Šogad daudzi Latvijas darba
devēji, lai izvairītos no lielākiem
zaudējumiem, spiesti uz laiku sa
mazināt ražošanas vai pakalpojumu
sniegšanas apjomus. Tas parasti ir
saistīts ar uzņēmumā strādājošo
darba laika samazināšanu. Lai veici
nātu darbinieku skaita un darba vie
tu saglabāšanu, NVA piedāvā darba
devējiem iesaistīt savus darbiniekus
jaunā preventīvā bezdarba samazi
nāšanas pasākumā “Profesionālā ap
mācība bezdarba riskam pakļautām
personām”.
Šī pasākuma mērķis ir bezdarba
riskam pakļautām nodarbinātām

personām darbspējas vecumā dot ie
spēju iegūt profesionālo kvalifikāciju
un pilnveidot profesionālās prasmes
un iemaņas. Šī apmācība notiek ar
profesionālo darbību saistītā jomā,
lai lietderīgi izmantotu to laiku,
kad cilvēks netiek nodarbināts, tādējādi veicina viņa konkurētspēju
un samazinot individuālā bezdarba
risku dīkstāves laikā.

Pasākumā var iesaistīties komer
santu nodarbinātie (izņemot valsts
un pašvaldību kapitālsabiedrību
darbinieki), kuri strādā nepilnu dar
ba laiku, kas nepārsniedz 20 stundas
nedēļā. Cilvēkam, kas pretendē uz

dalību programmā, pašreizējā darba
vietā jābūt nostrādājušam ne mazāk
kā vienu gadu. Papildu nosacījums
paredz, ka šī darbinieka darba laiks
ir ticis samazināts vismaz 2 mēnešus
pirms iesaistes pasākumā.
Lai pieteiktos šim pasākumam,
darbiniekam nepieciešams darba
devēja apliecinājums, ka ekonomis
kās krīzes un globalizācijas faktoru
ietekmē izveidojies visu šo apstākļu
kopums.
Prioritāti iesaistei šajā pasākumā
var noteikt nodarbinātajiem ar in
validitāti un tiem, kuriem ir divi vai
vairāk apgādājamie.

Lai pieteiktos dalībai pasākumā,
personai jāreģistrējas kādā no NVA
filiālēm, kur tiek izsniegts kupons
izglītības iestāžu apmeklējumiem.
Apmācību profesionālās tālākiz
glītības vai profesionālās pilnveides
programmās īsteno izglītības iestā
des. Profesionālās tālākizglītības

Darba prasmju attīstībai NVA
piedāvā:
• finansiālu atbalstu bezdarbniekam darba prasmju apguvei vai
pilnveidei pie darba devēja (darbs
40 stundas nedēļā) – 100 % apmē-

teiktās minimālās darba algas mē
nesī bezdarbnieka darba vadītājam
par viena iesaistītā bezdarbnieka
apmācību.

NVA sedz darbinieka izmaksas;
• finansiālu atbalstu darba devējam – 50 % apmērā no valstī no

Plašāka informācija pieejama
www.nva.gov.lv
un visās NVA filiālēs l

programmās tiek izsniegts kupons
apmācībai vērtībā līdz 500 latiem,
bet profesionālās pilnveides izglītības programmās – līdz 300 latiem.
Apmācību laikā NVA nodrošina
stipendiju 70 latu apmērā mēnesī. Apmācību ilgums noteikts līdz

6  mēnešiem l

• Attīstiet savas darba prasmes
Lai palīdzētu atgriezties darba
tirgū tiem bezdarbniekiem, kuri
īpaši pakļauti sociālās atstumtības
riskam, piemēram, ilgstošos, ekono
miski neaktīvos bezdarbniekus, jau
nās māmiņas/tēvus sešus mēnešus
pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma,
bezdarbniekus ar invaliditāti u. c.,
NVA ar ESF atbalstu īsteno bezdarb
nieku Komplekso atbalsta program
mu. Atbalsta pasākumi ietver sevī ne

tikai dažādas konsultācijas, nodarbī
bas un cita veida atbalstu bezdarb
niekiem, bet arī paredz bezdarbnie
kam pie konkrēta darba devēja iegūt
jaunas darba iemaņas, kā arī attīstīt
un pilnveidot jau esošās.
NVA plāno līdz 2013. gadam
kompleksajos atbalsta pasākumos
iesaistīt gandrīz 13 900 bezdarb
nieku visos Latvijas reģionos, īpašu
uzmanību pievēršot Latgalei.

rā no valstī noteiktās minimālās
darba algas mēnesī. Šajā gadījumā

NVA aicina arī darba devējus pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā.

• Izmantojiet valsts atbalstu pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai
Darbību sākusi jauna Eiropas
Sociālā fonda (ESF) programma
“Atbalsts pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanai” jeb
“Starta programma”, kurai līdz
2013. gadam ESF, valsts un Hipotēku
banka piešķīrusi 23 miljonus latu.
Programma piedāvā komplek
su atbalstu biznesa uzsācējiem un
jaundibinātajiem komersantiem –
konsultācijas, apmācības un finan

sējumu aizdevumu un grantu veidā
sava biznesa uzsākšanai. Paredzēts,
ka programmas ietvaros konsultāci
jas un apmācības saņems 1200 pro
grammas dalībnieki, bet finansiālo
atbalstu – 600 biznesa uzsācēji.
Uz atbalstu var pretendēt iedzī
votāji darbspējas vecumā, ieskaitot
bezdarbniekus, kuri ir izteikuši vēl
mi uzsākt komercdarbību vai paš
nodarbinātību, kā arī tādi jaundi

binātie komersanti, kas reģistrējuši
savu darbību ne agrāk kā 3 gadus
iepriekš.
Personas, kas vēlas uzsākt vai
ir uzsākušas saimniecisko darbību
pēdējā gada laikā, var saņemt pilna spektra atbalstu: 1) konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un
realizācijā; 2) apmācības; 3) finansiālo atbalstu. Personas, kas saim

niecisko darbību uzsākušas agrāk

nekā pirms gada, varēs saņemt tikai
konsultācijas un aizdevumu.
Biznesa uzsācējiem, kuriem ir ne
pietiekošas teorētiskās un praktiskās
zināšanas komercdarbības veikšanai
un biznesa plāna sagatavošanai, tiks
piedāvātas apmācības.
Plašāku informāciju var saņemt
ALTUM mājas lapā www.altum.lv
vai pa e-pastu: info@altum.lv; tālru
ņi: 67 77 41 00, 67 77 41 33 l

Saulesmeitas nes prieku un arī norūda
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Leļļu acis un mutīti izšuj no muli
nē diegiem, bet pašu lelles ķermenīti
šuj no oderētas lina drānas. Savas
lepnās suvenīrlelles Ieva nodēvējusi
par Saulesmeitām. Taču top arī de
mokrātiskākas lellītes, kas vairāk do
mātas kā bērnu rotaļlietas, kuras mīļi
tiek sauktas par lupatu lellītēm:
– Bērniem domātā lellīte ir vien
kāršāka. Bet tā ir universāla gan kā
mīļa dāvana, gan arī kā rotaļlieta.
Tā nav jāglabā plauktā tikai smu
kumam vien. Man vēl jāmeklē jauni

tehnoloģiskie risinājumi, kas ļautu
samazināt lelles pašizmaksu. Ja ma
nas lelles nonāk salonos, tur ir savi
cenu veidošanas modeļi, rēķinoties,
ka darbiniekiem algas jāmaksā, telpu
īre jāsedz... Un tad jau saskrien pir
cējam daudz nedraudzīgāks cipars.
Ieva ir domājusi, ka ar laiku var
būt varētu veidot savu uzņēmumu,
taču šobrīd viņa uz situāciju raugās
ļoti piesardzīgi:
– Nu jau pienācis tas brīdis, kad
vairāk līdzekļu sava biznesa attīs
tībā nevaru ieguldīt, jo jādomā, kā
tikt galā ar visām saistībām un no

maksāt rēķinus. Es esmu parādā arī
cilvēkiem par viņu darbu. Smagi iet.
Un es par to nekautrējos runāt. Bija
laiks, kad varēju sevi uzskatīt par
turīgu cilvēku, bet tagad daudz kas
mainījies. Kopējā situācija ir kā at
kritiens 90. gados. Bet starp tiem un
šiem laikiem tomēr ir liela atšķirība.
Mēs pirms tam bijām dzīvojuši vēl
sliktāk, nebija brīvības, padomju lai
kos cilvēkiem nebija attīstības iespē
ju, bet mēs nebijām parādos. Tagad,
kad pāris gadi padzīvoti ekonomis
kajā burbulī un bijusi iespēja sajus
ties teju kā vidusmēra zviedram, tad

tas atkritiens ir vairāk nekā sāpīgs.
Reālo nabadzību pat ir vieglāk pie
ņemt nekā psiholoģisko triecienu.
Tu gribi darīt, bet tu to nevari, jo
vienkārši nav naudas. Ja mašīnā ne
lej degvielu, tā nevar izkustēties no
vietas. Bet es meklēju sevī spēku un
jaunu enerģiju, lai ietu tālāk. Tagad
man vismaz uz kādu laiku nāksies
pašai uzņemties vairāk darbu lellīšu
tapšanas procesā.
Ieva spriež, ka varbūt nav bijusi
pietiekami piesardzīga un startēju
si ar pārāk lieliem ieguldījumiem.
Viņa pieļauj varbūtību, ka, plānojot
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Rēzeknes rajona ozolaines pagastā bezdarbnieki šoruden iesaistīti sociālās mājas pārbūves palīgdarbos, malkas sagādē un teritorijas sakopšanā.

Gribas strādāt un būt cilvēkos
Septembrī sāka darboties Labklājības ministrijas un
Eiropas Sociālā fonda finansētā krīzes laika nodarbinātības
programma. Tā paredz radīt darba prakses vietas
bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieku pabalstu, dodot
viņiem iespēju uz laiku līdz sešiem mēnešiem gadā strādāt un
par to saņemt stipendiju 100 latu apmērā.
Katrīna ViLde

Ļ
Foto – NVA Rēzeknes ﬁliāle

oti apņēmīgi un patiešām
rezultatīvi darba prakses
vietas radītas Rēzeknē, kā
arī Rēzeknes un Viļānu no
vadā – tieši tur, kur bezdar
ba līmenis ir ļoti augsts: minētajos
novados tas ir aptuveni 26 %, bet
Rēzeknes pilsētā – 19 %.
Kopumā
Rēzeknes pusē
izveidotas 1374
jaunas
dar
ba vietas. No
dar bi nā tības
valsts aģentū
ras Rēzeknes
filiāles
va
dītāja
Ināra
ŠINDARJOVA (att.) stāsta, ka
pašvaldības pārsvarā cilvēkus iesais
tījušas dažādos palīgdarbos, lielāko
ties malkas sagādāšanā un krūmu
izciršanā. Salīdzinoši daudz darba
atradies arī virtuves palīgstrādnie

mazāku ražošanas apjomu, arī tēriņi
nebūtu sanākuši tik lieli:
– Taču tie prāvie ieguldījumi
man deva drosmi arī publiski pavēs
tīt, kādu darbu daru – ja es nebūtu
ieguldījusi tik daudz darba un nau
das, nez vai spētu ar tādu lepnumu
visiem teikt, kas jau paveikts. Tas,
kas jau ir izdevies, man ir sagādājis
neizsakāmu prieku. Un tas man dod
spēku sevi pārliecināt, ka es spēšu
atsperties, lai ietu tālāk.
Ieva saka, ka viņai darbā ekono
mista izglītība ļoti palīdzot, vien uz
sevi ir pagrūti attiecināt teorijas:

kiem, remontstrādniekiem, sociālo
darbinieku palīgiem, kuri nepiecie
šamības gadījumā var pavadīt vecus
un nespējīgus cilvēkus:
– Daudzus varam iesaistīt labie
kārtošanas darbos. Domāju, ka drīz
pie mums viss spīdēs un laistīsies,
jo tagad ir radusies iespēja nodar
bināt cilvēkus tādos darbos, kuri
agrāk stāvēja nedarīti. Taču visiem
tāpat darbu nespēsim nodrošināt, jo
mūsu uzskaitē ir vairāk nekā 8000
bezdarbnieku, no kuriem 60 % ne
saņem bezdarbnieka pabalstu. Lai
dotu iespēju strādāt un saņemt sti
pendiju tiem, kam tā ir visvairāk ne
pieciešama, ļoti cieši sadarbojamies
ar sociālajiem darbiniekiem, kas
seko līdzi situācijai ģimenēs un zina,
kuriem cilvēkiem klājas visgrūtāk,
kuri ilgi bijuši bez darba un kuri pa
tiešām vēlas strādāt.
Ozolaines pagastā tagad tiek re
montēta sociālā māja – mainīti logi
un durvis, kā arī izbūvēta jauna ap
kures un kanalizācijas sistēma. Tiek

Cilvēkus
vajag iedrošināt,
nevis biedēt
ar birokrātiskām
barjerām.
– Var jau būt, ka reizēm ir pat
lietderīgi dabūt kādu punu, lai pēc
tam visu paveiktu ar uzviju. Es esmu
gatava mācīties no kļūdām. Jebkurā
attīstības procesā ir arī kāda bedre.

plānots, ka ap gadu miju darbi varētu
būt galā. Un tad mājai pilnībā jābūt
gatavai savu iemītnieku uzņemša
nai. Tāpēc arī šajā objektā izveidotas
darba prakses vietas. Darbu vadītāja
Valentīna CUCURe stāsta:
– Pārsvarā pie mums norīko
pusmūža ļaudis ap gadiem 45–50.
Ir arī daži jauni cilvēki, taču tikai
retais no viņiem varētu veikt kvali
ficētu darbu, piemēram, viens jauns
puisis, kurš zaudējis darbu apsar
dzē. Daudz darba tagad ir malkas
sagatavošanā – tā
jāsazāģē un jāsa
nes šķūnī. Sociālās
mājas kopējā pla
tība ir apmēram
500 kvadrātmetru.
Agrāk tā tika apku
rināta ar 11 krās
nīm. Katrai no tām
sezonā bija nepie
ciešami apmēram
7 kubikmetri mal
kas. Jaunā apkures
sistēma būs daudz
ekonomiskāka,
taču malka tik un
tā būs vajadzīga.
Vienu no darba praksē iesaistītajiem
cilvēkiem plānots sūtīt uz kurinā
tāju kursiem. Acīmredzot tad, kad
remontdarbi šeit beigsies, viņš varēs
nākt uz sociālo māju pastāvīgā dar
bā par kurinātāju.

Savukārt Ozolaines pagasta bēr
nudārzā darbu uz pusgadu atradusi
Jeļena ZAICeVA:
– Agrāk es strādāju par grāmat
vedi, tad – par klientu apkalpoša
nas operatori pasta nodaļā. Bet
pagājušā gada septembrī notika
kadru samazināšana. Tā kā pastā
strādāju pusslodzi, tad mans bez
darbnieces pabalsts bija niecīgs.
Tagad bērnudārzā es daru visvi
sādus darbus – mazgāju grīdu,
gludinu veļu, pagalmā apkopju
puķes. Bet papil
dus šim darbam
vēl trīs dienas
nedēļas
nogalē
es mācos par so
ciālo aprūpētāju.
Kvalifikāciju iegū
šu pēc diviem ga
diem. Manas sti
pendijas 100 lati
ģimenes budže
tam ir ļoti nepie
ciešami. Bet vēl
viena svarīga lieta
man ir iespēja būt
cilvēkos.
Sēdēt
mājās ir briesmī
gi, to man ļoti negribas. Šis darbs
bērnudārzā, lai arī tikai uz laiku,
tomēr ir vērtīga iespēja. Protams,
es domāju par to, kas būs tālāk,
un daru visu, lai nākotnē tiktu pie
pastāvīga darba l

Drīz pie mums
viss spīdēs un
laistīsies, jo tagad
ir radusies iespēja
nodarbināt
cilvēkus tādos
darbos, kuri agrāk
stāvēja nedarīti.

Katram nākas saskarties ar savām
grūtībām. Man gan pašai, ķeroties
pie sava projekta, sākumā biju iluzo
ra sajūta, ka tam noteikti jāizdodas
bez aizķeršanās. Iespējams, ka manā
gadījumā virkne problēmu tomēr
slēpjas biznesa pieredzes trūkumā.
Bet šis darbs man dod nākotnes
cerības. Ja es šobrīd varētu kaut ko
ietekmēt valsts likumdošanā, tad
noteikti atvieglotu slogu, kas tiek
uzlikts mazajiem ražotājiem un
tirgotājiem. Cilvēkus vajag iedroši
nāt, nevis biedēt ar birokrātiskām
barjerām un nejēdzīgām normām.

Franči var cept maizi un pārdot kaut
vārtrūmē. Kuru kūpināto reņģi vai
speķi pirkt, to es varu izlemt pati
kā patērētājs. Manuprāt, ja apgro
zījums no saimnieciskās darbības
nepārsniedz 10 000 latu gadā, liekas
formalitātes nebūtu nepieciešamas.
Pie tik augsta bezdarba līmeņa, kādu
Latvijā jau esam sasnieguši, kad nav
lielas drošības, vai darbs, ko tu dari
šodien, būs arī rīt, ir svarīgi tūlīt, ne
mirkli nekavējoties, dot cilvēkiem
ikvienu saprātīgu iespēju pašiem
sevi uzturēt, lai mēs patiešām nepie
dzīvotu traģēdijas.

Pēdējā laikā arvien biežāk gan
tepat Latvijā, gan ārzemēs tiek apkrāpti darba meklētāji, kas mēģina
atrast darbu ārvalstīs. Visiem Latvijas
darba meklētājiem jārēķinās, ka arī
ārzemēs patlaban ir augsts bezdarba
līmenis un darbu atrast ir ļoti grūti.
Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē, vai darba
piedāvājums ārzemēs nav kārtējais
mēģinājums izkrāpt naudu no izmisušiem cilvēkiem, kas palikuši bez darba Latvijā. Īpaši ir jāuzmanās no tiem
sludinājumiem, kuri parādās interneta vidē dažādos sociālajos portālos,
kā arī citās vietās, kur nav iespējams
skaidri identificēt un pārbaudīt sludinājuma iesniedzēju. Tā, piemēram,
Latvijas vēstniecībā Īrijā arvien biežāk vēršas Latvijas pilsones, kurām
interneta portālos solītā darba vietā
liek stāties fiktīvā laulībā ar trešo valstu pilsoņiem vai arī nodarboties ar
prostitūciju.
Jāatceras, ka darbā iekārtošanās pakalpojumus var sniegt tikai
tās firmas, kurām ir izsniegtas licences darbā iekārtošanai attiecīgajā
ārvalstī. Šo firmu saraksts, kā arī
plašāka informācija par darba un
dzīvošanas nosacījumiem pieejami
Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā (www.nva.gov.lv). Savukārt,
meklējot darbu internetā, drošāk ir
izmantot Eiropas darba mobilitātes
portālu (ec.europa.eu/eures), kur
pieejama informācija par legālām
darba iespējām Eiropas valstīs.
© European Communities
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Brīdinājums darba
meklētājiem ārvalstīs

Lai izvairītos no nepatikšanām,
pirms izceļojat uz ārzemēm,
Ārlietu ministrija iesaka:
l ļoti rūpīgi iepazīties ar nākamo
darba devēju, piedāvāto atalgojumu, dzīvošanas apstākļiem,
nepieciešamajiem izdevumiem;
l informēt ģimenes locekļus un
draugus par jauno dzīvesvietu;
l ieplānot rezerves finanšu līdzekļus
krīzes situācijai;
l reģistrēties ārlietu ministrijas
Konsulārajā reģistrā;
l nodrošināties ar pases kopiju;
l apdrošināt dzīvību, veselību un
mantu.
Pirms izbraukšanas no Latvijas,
vajadzētu nodrošināties arī ar iespēju
saņemt papildu materiālo palīdzību
gadījumos, ja radīsies nepieciešamība. Dzīves dārdzība ārvalstīs nereti ir
lielāka par gaidīto l

Ievas visi trīs bērni mācās. Vecā
kais dēls mācās zemes ierīcību
Jelgavā, meita Mākslas akadēmijā
studē glezniecību, bet jaunākais
dēls plāno doties studēt uz Angliju.
Ieva saka, ka bērniem viņas pie
redze noteikti būs noderīga, lai
izprastu, ka dzīve uzliek dažādus
pārbaudījumus, ar kuriem jāprot
tikt galā:
– Visi cīnās, ir apsviedīgi un uz
ņēmīgi. Neesmu viņus lieki lutināju
si. Domāju, ka mani bērni nu jau ir
tik rūdīti, ka mācēs izdzīvot jebkurā
situācijā l
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5. pants nosaka, ka Valsts vai pašvaldības
institūcijā netiek izmaksātas prēmijas un
naudas balvas, netiek veikta materiālā
stimulēšana un maksāts atvaļinājuma
pabalsts. Ierobežoti pabalsti bērna piedzimšanas vai ģimenes locekļa nāves gadījumā
divu mēnešalgu apmērā, bet ne vairāk kā
1000 latu.
10. pants nosaka, ka darbinieku skaita
samazināšanas gadījumā priekšrocības
palikt darbā ir tiem darbiniekiem:
1) kuriem ir labāki darba rezultāti un
augstāka kvalifikācija;
2) k uriem nav cita pastāvīga ienākuma avota. Ja tāda nav, priekšrocības
saglabāt amatu vai palikt darbā nosaka
saskaņā ar Darba likumu (108. pantu).
Par pastāvīgu ienākuma avotu tiek uzskatīta darba vai amata pienākumu pildīšana
pie cita darba devēja, kā arī vecuma
pensija vai izdienas pensija, ja personai ir
tiesības uz šādu pensiju, neatkarīgi no tā,
vai šī pensija tiek saņemta.
11. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību
institūciju darbiniekiem, kuriem atlaišanas
pabalsts izmaksājams saskaņā ar Darba
likuma 112. pantu, atlaišanas pabalsts
izmaksājams šādā apmērā:
1) 0
 ,95 mēneša vidējo izpeļņu apmērā,
ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja
bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus
gadus;
2) v iena mēneša vidējās izpeļņas apmērā,
ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja
bijusi nodarbināta vairāk nekā piecus
gadus.

Pēc būtības DL 112. pants nenosaka
atlaišanas pabalsta apmēru, ja tas ir paredzēts koplīgumā vai darba līgumā. Mārtiņš
Brencis uzskata, ka tomēr jāpiemēro
Atlīdzību likuma regulējums, bet gala vārdu likumu interpretācijā var pateikt tiesa.
Jāpiezīmē arī, ka AL 11. pants, paredzot
valstij mazākas saistības pret saviem
darbiniekiem, ir nostādījis nevienlīdzīgā
stāvoklī privātos darba devējus,
kuriem ir jāparedz visas tās garantijas,
ko nosaka Darba likums.

Darba likums
Darba likums neregulē šīs izmaksas,
bet tādas arī lielākā apjomā var būt
paredzētas darba koplīgumos vai darba
līgumos.
Piemēram, privātā sektora darba devējiem nav pienākums maksāt pabalstu
bērna piedzimšanas gadījumā,
ja tas nav atrunāts koplīgumā.
108. pants līdzīgi nosaka, ka priekšrocības palikt darbā ir tiem darbiniekiem,
kuriem ir labāki darba rezultāti un
augstāka kvalifikācija.
Nav kritērija par pastāvīgu ienākuma
avotu.
Neviena no citām DL 108. pantā
minētajām priekšrocībām par darba
saglabāšanu nav prioritāra salīdzinājumā ar pārējām.

Eksperti Atlīdzību likuma 10. pantā pēc
būtības saskata diskriminācijas pēc
vecuma pazīmes, kas ir pretrunā ar DL
7. pantu par vienlīdzīgu tiesību principu.
112. pants. Atlaišanas pabalsts
Ja darba koplīgumā vai darba līgumā
nav noteikts lielāks atlaišanas
pabalsts, (..) darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas
pabalstu šādā apmērā:
1) v iena mēneša vidējās izpeļņas
apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā
darba devēja bijis nodarbināts
mazāk nekā piecus gadus;
2) d ivu mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā
darba devēja bijis nodarbināts
piecus līdz 10 gadus;
3) t riju mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā
darba devēja bijis nodarbināts
10 līdz 20 gadus;
4) č etru mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā
darba devēja bijis nodarbināts vairāk
nekā 20 gadus.

Valsts apdraud k
ba devējus, būtu pieņemt grozījumus
likumos, piemēram, Publisko iepir
kumu likumā, par vienu no kritēri
jiem paredzot koplīguma esamību
uzņēmumā un sociālo iemaksu veik
šanu darbinieku labā par pēdējiem
sešiem mēnešiem.
J. Stalidzāne: – Mēs koplīgumu
pieņemam uz trim gadiem. Katrs dar
binieks zina, ka, slēdzot koplīgumu,
arodbiedrība vienmēr iestāsies par la
bākiem nosacījumiem darbinieku in
teresēs. Piemēram, ir iespējams pare
dzēt īpašu atbalstu un pretimnākšanu
cilvēkiem, kas uzņēmumā strādājuši
divus un trīs gadu desmitus, kas tajā
ieguldījuši vairāk sava darba. Taču, ja
valstī sāks pieņemt likumus, kas pēc
būtības apdraud koplīguma jēgu un
būtību, nojaucot normālas attiecības

Guna Roze
Sarunā piedalījās:
Andrejs Jirgensons – Valsts iestāžu,

pašvaldību uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrības priekšsēdētājs
Jevgenija Stalidzāne –
Arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētāja
Irēna Kalniņa –
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un
transporta darbinieku arodbiedrības
“LAKRS” juriste, Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrības juridiskā padomniece

– Kas ir koplīgums?
I. Kalniņa: – Koplīgums atbilsto
ši Darba likumam (DL) ir rakstveida
vienošanās starp arodbiedrību un
darba devēju par noteikumiem, kas
regulē darba tiesisko attiecību satu
ru, it īpaši darba samaksas un dar
ba aizsardzības organizāciju, darba
tiesisko attiecību nodibināšanu un
izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanu, kā arī darba kārtī
bas, darbinieku sociālās aizsardzības
un citus ar darba tiesiskajām attiecī
bām saistītus jautājumus, un nosaka
savstarpējās tiesības un pienākumus.
Viens no galvenajiem koplīgu
ma uzdevumiem ir izveidot darba
samaksas sistēmu uzņēmumā vai
nozarē. Koplīgums ir pat sava veida
garants, ka uzņēmums algas maksā
legāli, nevis “aploksnēs”. Tāpēc viens
no veidiem, kā atbalstīt godīgos dar
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Atlīdzību likums

LDzSA 2009. gada 7. jūlijā ir saņēmusi FM valsts sekretāra Mārtiņa
Bičevska parakstītu vēstuli, kurā,
atsaucoties uz DL 62. pantu, ka MK
regulē samaksas sistēmu no budžeta finansētās institūcijās, skaidrots,
ka uz institūciju, kura nav valsts
budžeta finansēta iestāde, darbinieku darba samaksas noteikšanu
attiecas Darba likuma 17. pants,
kas atrunā darba koplīguma saturu un formu. DL 17. pants nosaka,
ka darba koplīgumā puses vienojas
par noteikumiem, kas regulē darba
tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības
organizāciju.
Mārtiņš Brencis, skaidrojot tiesību
normas, pauž viedokli, ka no saimnieciskā viedokļa valsts kapitālsabiedrība lieto valsts īpašumu un katru
gadu par to maksā valstij dividendes.
Līdz ar to valsts kā īpašnieks ir tiesīgs
2009. gadā īpaši regulēt atalgojuma
mainīgo sadaļu. Valsts kapitālsabiedrības nav valsts valstī, vienkārši
attiecībā uz tām nav noteikts strikts
atalgojuma regulējums. Valsts kapitālsabiedrībās MK nosaka valdes un
padomes locekļu atlīdzību, savukārt
darbinieku atlīdzību nosaka saskaņā
ar Darba likumu un Komerclikumu.
Tomēr, atbilstoši Atlīdzības samazināšanas likuma 5. pantam, valsts
kapitālsabiedrībās aizliegts izmaksāt tā sauktās atlīdzības mainīgās
daļas: prēmijas un naudas balvas,
netiek veikta materiālā stimulēšana,
tāpat netiek maksāts atvaļinājuma
pabalsts. Šī ir imperatīva norma un
piemērojama uz visiem likumā norādītajiem subjektiem, to skaitā valsts
kapitālsabiedrībām l

starp darba devēju un ņēmēju, zau
dētāji būs visi, arī valsts.
– Vai ir pamats tādām bažām?
J. Stalidzāne: – Ir! Likums “Par
valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzī
bu 2009. gadā” (Atlīdzību likums),
nosaka atsevišķas lietas, kuras darba
devējam nu ir liegts darīt, tostarp arī
izmaksāt atvaļinājuma pabalstus un
prēmijas. Līdz šim visas vienošanās
tika panāktas tikai un vienīgi liku
ma ietvaros. Un arodbiedrība nevar
pieprasīt, lai darba devējs ietu pret
likumu.
Tagad notiek tā, ka šo, kā es to
saucu, “Pilnmēness nakts likumu”
mēģina skaidrot kā prioritāru pār
Darba likumu. DL 112. pants pa
redz, tikai to, kāds atlaišanas pabalsts

Iestāžu darbiniekiem
nereti nākas arī brīvdienās
piedalīties pasākumos.
Par tiem nemaksā,
bet pamēģini neierasties!
Valsts iestāžu, pašvaldību uzņēmumu
un finanšu darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētājs

Andrejs Jirgensons

Koplīguma noslēgšanā ir ieinteresētas
Foto – fotostudija “Linda”

Likuma “Par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009. gadā” (Atlīdzību likums) mērķis ir ierobežot visu valsts un
pašvaldību institūciju (ieskaitot valsts
un pašvaldību kapitālsabiedrības) izdevumus amatpersonu un darbinieku
atlīdzībai. Tomēr vairākas likuma normas konfrontē ar Darba likumu (DL),
kā arī ierobežo koplīgumos vai darba
līgumos paredzēto. Finanšu ministrijas (FM) Tiesību aktu departamenta
direktors Mārtiņš Brencis uzskata, ka
valstij krīzes apstākļos ir tiesības uz
šādu vienpusēju regulējumu arī koplīguma gadījumā, jo Darba likuma
17.2.1. punktā minēts, ka darba koplīguma puses atturas no pasākumiem,
kas vērsti uz vienpusēju tā noteikumu
grozīšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Savukārt Latvijas Dzelzceļnieku
un satiksmes nozares arodbiedrība
(LDzSA) ir vērsusies pie Finanšu ministrijas, norādot, ka Atlīdzību likuma
redakcija rada apdraudējumu darba
koplīgumu slēgšanas brīvībai un aizskar personas tiesības slēgt darba
koplīgumus, kas ir pretrunā gan ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, gan starptautiskajiem tiesību
dokumentiem. Tika uzsvērts, ka tad, ja
sociālā dialoga puses vai darba līguma
puses ir vienojušās par darba samaksu
un darba koplīguma saturu, kas uzlabo
darbinieku tiesisko stāvokli, valsts nav
tiesīga iejaukties un noteikt, ka darba
koplīgumu vai darba līgumu normas
jāgroza par sliktu darbiniekiem vai jāpārtrauc tā izpilde, neskatoties uz pušu
panākto vienošanos. Grozīt darba līgumus vai darba koplīgumus atļauts tikai
likumā noteiktā kārtībā.

Zīmējums – Uldis Freimanis

Atlīdzību likums pret Darba likumu

Latvijas
Darba devēju
konfederācijas
ģenerāldirektores
vietniece

Liene
Vancāne

– Vai darba devējs ir ieinteresēts, lai uzņēmumā būtu noslēgts
koplīgums?

– Jā, arī darba devējs ir iein
teresēts, lai uzņēmumā darbotos
koplīgums, jo līdz ar tā noslēgšanu

puses vienojas par noteikumiem,
kas regulē darba tiesisko attiecību
saturu un nosaka savstarpējās tie
sības un pienākumus. Šādi līgumi
dod papildu drošību uzņēmuma
darbiniekiem un motivē viņus
strādāt labāk. Gandrīz katrā uz
ņēmumā ir lietas, ko darba devējs
darbiniekiem nodrošina papildus
likumā paredzētajam, bet ne vien
mēr tas ir noformēts rakstiski vai
līguma formā. Tā pārsvarā notiek,
vai nu darbinieku un darba devē
ju nezināšanas vai pārliekas pie
sardzības dēļ, kas attur konkrētas
vienošanās nostiprināt rakstiski, jo
ir zināmas bailes, ka situācijā, kad

uzņēmums vairs nevarētu atļauties
pildīt kādus nosacījumu, var rasties
papildu grūtības kaut ko mainīt.
Ir jāsaprot, ka koplīgums, tāpat kā
jebkurš cits līgums, ir vienošanās,
ko panāk divas puses. Lai to no
slēgtu, ir nepieciešamas ne tikai zi
nāšanas un izpratne par topošo do
kumentu, bet arī prasme rast kom
promisu starp abu pušu vajadzībām
un iespējām. Nepamatotas prasības
nedrīkst izvirzīt neviena no pusēm.
Visa pamatā jābūt dialogam un sav
starpējai informācijas apmaiņai.
Labu rezultātu var panākt, tikai
abpusēji uzticoties, jo tikai tad vei
dojas savstarpēji labas attiecības un

EKU AVĪZE

“griezts”?

A. Jirgensons: – Par kolēģa aiz
stāšanu nemaksā, nemaksā arī par
darbu ārpus darba laika, bet valsts
iestāžu darbiniekiem nereti nākas arī
brīvdienās piedalīties dažādos pasā
kumos. Par tiem nemaksā, bet pamē
ģini neierasties!

samaksa darbiniekiem par paveikto
darbu. Vai tad Starptautiskā Valūtas
fonda uzstādījumā ir teikts “strādāt
vairāk par mazāku algu”? Nē taču!
Tāpēc šāda prakse nav pieļaujama.
Arodbiedrības šeit redz savu misiju
saglabāt cilvēka cienīgu darbu un
cienīgu atalgojumu.
J. Stalidzāne: – Šobrīd mums
briest tiesas process par DL 112. pan
tu. Mums koplīgumā ir paredzēts, ka
tad, ja darbinieku atlaiž pēc darba
devēja iniciatīvas, viņam papildus
noteiktajai kompensācijai jāizmaksā
vienas nedēļas alga par katru uzņē
mumā nostrādāto gadu. Bet no 1. jū
lija darba devējs cenšas atteikt šo pa
pildu kompensāciju izmaksu.
A. Jirgensons: – Labāka situācija
ir pašvaldībās, jo tām nav tik limitēta
nauda no valsts budžeta. Pašvaldību
turību ietekmē gan tas, cik labi tā pati
strādā, gan tas, kur tā ģeogrāfiski at
rodas – nevar salīdzināt Ventspili un
Rīgu ar Latgali. Gandrīz katrā paš
valdībā ir noslēgts koplīgums, – kaut
arī uz šo brīdi tas ir mazliet apgrai
zīts, tomēr tas strādā “ar galvu”.

– Vai Atlīdzību likums nerada
apdraudējumu koplīgumu pastā
vēšanai?

J. Stalidzāne: – Atlīdzību likuma
2. pantā ierakstīts, ka tas attiecas arī
uz valsts un pašvaldību kapitālsabied
rībām. Bet, piemēram, “Latvenergo”
no budžeta netērē nevienu santīmu.
Tāpat “Latvijas dzelzceļš”. Tad kāpēc
viņus tagad “ieliek” šajā likumā un
traucē normāli strādāt? Kāpēc tiek
radīta situācija, kad darba devējs
vairs nav ieinteresēts strādāt ar peļ
ņu? Par visu, kas cilvēkam izmak
sāts, taču tiek nomaksāti arī nodokļi
valsts budžetā. Likumdevējs ir izvē
lējies ļoti aplamu piegājienu, par šī
likuma subjektu nosakot arī akciju
sabiedrības.
I. Kalniņa: – Pilnīgi piekrītu – At
līdzību likuma uzdevums ir taupīt
valsts budžeta līdzekļus, nevis iejauk
ties valsts kapitālsabiedrību atalgo
juma sistēmā un uzņēmējdarbībā.
Vienīgie ierobežojumi varētu attiek
ties uz padomes un valdes locekļiem,
nevis darbiniekiem. Pilnīgi noteikti
Atlīdzību likums nedrīkstētu attiek
ties arī uz lauku valsts un pašvaldības
kapitālsabiedrībām, bet tās šajā liku
ma redakcijā ir ierakstītas, lai gan
noteikti būtu “ceļamas laukā”.
– Uz privāto sektoru Atlīdzību

sakārtotai un tiesiskai videi – tas ir
viens no svarīgākajiem un autori
tatīvākajiem darba tiesību avotiem.
Arodbiedrību rīcībā ir arī Latvijas
Republikas Finanšu ministrijas rak
stisks apstiprinājums par koplīguma
būtisko lomu sakārtotai darba sa
maksas sistēmai.
– Vai lielāks ieguvējs no koplī-

A. Jirgensons: – Un kā vēl! Tas bū
tībā ir nosvītrojis visu mūsu iepriekš
paveikto, tāpēc atsevišķas valsts or
ganizācijas pat izteica priekšlikumu
pārtraukt koplīgumu, jo to nav iespē
jams pildīt. Tagad sanāk, ka materiā
lie labumi, kas atrunāti koplīgumos,
nāk nevis no darba devēja, bet no
arodbiedrības. Valsts kontrole iebilst,
piemēram, pret to, ka 1. septembrī
pirmo klašu skolēnu vecākiem tiek
piešķirta brīvdiena. Es nudien neat
ceros gadījumu, kad pirmklasnieks
būtu aizgājis uz skolu bez vecākiem.
Un valstij tas nebūtu zaudējums, jo
cilvēks savu darbu izdarītu, pastrādā
jot dienu pirms vai pēc tam.
I. Kalniņa: – Atlīdzību likums
tika pieņemts lielā steigā, un tajā ir
daudz neprecizitāšu, kuras jālabo,
veidojot to kā progresīvu un cilvēk
tiesībām atbilstošu likumu. Šī likuma
uzdevums ir samazināt izmaksas,
nevis pamatos sagraut darba sa
maksas sistēmu. Koplīgums kalpo
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pienākas, “ja darba koplīgumā vai
darba līgumā nav noteikts lielāks pa
balsts”. Taču darba devējs par katru
cenu cenšas šo pantu nonivelēt līdz
tam, ka pienākas tikai 1 mēneša vi
dējā izpeļņa vai 0,95 no tās.
I. Kalniņa: – DL viennozīmīgi ir
juridiski spēcīgāks un korektāks par
Atlīdzību likumu, jo pilnībā atbilst
Starptautiskās Darba organizāci
jas standartiem un cilvēktiesībām.
Jāpiebilst, ka manāma tendence, ka
darba devēji precīzi cenšas izpildīt
tikai tās šī likuma normas, kuras bū
tiski “apgriež” darbinieka tiesības un
garantijas. Turpretim lielo pabalstu
gadījumā, piemēram, bērna piedzim
šanas pabalsta ierobežojumu 2 mē
nešalgu apmērā izvairās piemērot.
– Kuros virzienos vēl tiek
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J. Stalidzāne: – Neattiecas, bet
to “ļoti jauki” izmanto. Arī privātajā
sektorā ir koplīgumi. Un jau ir bijuši
mēģinājumi koplīgumus nonivelēt.

J. Stalidzāne: – Jā! Ja citu pārkā
pumu nav bijis un runa ir tikai par
101. pantu – par atbrīvošanu no dar
ba pēc darba devēja iniciatīvas –, mēs
nedodam tam piekrišanu. Bija gadī
jums, kad iebildām. Tad darba devējs
divām sievietēm atrada citu darbu
vietā. Tas gan bija par zemāku atal
gojumu un tālu no dzīvesvietas, bet
cilvēki tomēr nepalika bez darba.
A. Jirgensons: – Tādu gadīju
mu diemžēl ir daudz. Nesen atlaida
Ludzas pilsētas izpilddirektoru, jo
viņš ir pensionārs. Bet viņš vēl gribē
ja strādāt. Turklāt zinošs cilvēks. Mēs
iejaucāmies un uzreiz vīram atrada
citu darbu, – gan ne vairs par direk
toru, bet darbs tomēr ir.
– Vai ir bijuši gadījumi, kad

– piekrītiet!” Taču jāsaka, ka mums
no darba devējiem ir ļoti grūti iegūt
precīzu ekonomisko informāciju,
kaut arī likums to paredz.
I. Kalniņa: – Jā, DL paredz arod
biedrību tiesības saņemt no darba
devēja informāciju par uzņēmuma
pašreizējo ekonomisko un sociālo
stāvokli. Šāda informācija ir nepie
ciešama konstruktīvam dialogam
un spriedzes likvidēšanai darbinieku
vidū. Praksē apstiprinājies, ka tieši
arodbiedrības šo “miera funkciju”
pilda visefektīvāk.
A. Jirgensons: – Tomēr valsts
iestādēs, sākot ar Ministru kabinetu,
tiek saukti dīvaini cipari. Bija runa,
ka pēc šī likuma algas samazināsies
par 15–20 %. Tagad situācija ir tāda,
ka divas reizes bijusi darbinieku skaita
samazināšana, divas reizes samazinā
tas darba algas un vēl radīta piespiedu
brīvdiena piektdienās, jo tik un tā nav
naudas, ko samaksāt. Cilvēki, kuri
pirms šīs “graizīšanas” mēnesī saņē
ma 600 latu, tagad saņem 320. Tātad
alga samazinājusies gandrīz uz pusi,
nevis par 15 %, kā daudzina.
– Kā darba kolektīvam visātrāk

A. Jirgensons: – Kā iniciators
gan nē. Šādos gadījumos iniciators
vienmēr ir darba devējs. Un tad mēs
sākam “tirgošanās procesu”.
J. Stalidzāne: – Obligāts nosa
cījums, ko arodbiedrība prasa no
darba devēja – tā ir precīza infor
mācija un precīzi cipari. Vispirms ir
jābūt skaidram mērķim, kāpēc mēs
kaut ko prasām, nevis: “Mums vajag

J. Stalidzāne: – Ar darba devēju
vieglāk runāt tad, ja kolektīvā ir vai
rāk nekā 50 % arodbiedrības biedru.
Izdevīgāk, protams, ka arodbiedrība,
ejot pie darba devēja, ir sagatavoju
si koplīguma projektu. Tad tiek no
teikts termiņš, cik ilgā laikā darba
devējam projekts jāizskata un jāsāk
sarunas. Pēc tam no daudz kā, pro
tams, nākas atteikties, bet pie kaut
kādas vienošanās tomēr tiek no
nākts. Arodbiedrības ir koplīguma
slēgšanas iniciators l

arodbiedrība uzņemas iniciatora
lomu un apzināti iet uz nosacītiem
pasliktinājumiem, lai glābtu kopējo situāciju?
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likums neattiecas?

Jevgenija Stalidzāne

mājis darbinieku atlaist, bet viņš
tomēr vēlas turpināt strādāt, par
to vajag ziņot arodbiedrībai?

guma ir darba ņēmējs?

J. Stalidzāne: – Jā, tā ir. Bet iegūst
arī darba devējs. Kad bija “treknie
gadi”, ļoti daudz “enerģētiķu” skrēja
uz privātfirmām, jo tur maksāja divas
trīs reizes vairāk. Ir bijuši gadījumi,
kad pieceļas un aiziet vesela brigā
de. Tomēr daudzi palika, jo papildus
salīdzinoši mazākai algai bija garan
tēta stabilitāte – regulāri izmaksāta
alga, atvaļinājuma pabalsts, veselī
bas apdrošināšana, lielāks atlaišanas
pabalsts un vēl citi bonusi. Domāju,
ka tieši koplīgums palīdzēja noturēt
daudz labu speciālistu.
A. Jirgensons: – Zvana mums
biedrs un saka, ka esot nepamato
ti atlaists no darba. Pēc uzteikuma
darbinieks teicis vadībai, ka viņš ir
arodbiedrības biedrs. Uz to viņš sa
ņēmis darba devēja atbildi: “Jums tas
bija jāpaziņo triju dienu laikā, kad
stājāties darbā.” Domāju, ka arī šajā
gadījumā vēl sekos tiesu lietas.
I. Kalniņa: – Darba likums pa
redz, ka vēl pirms darba līguma

Arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētāja

uzteikšanas darba devējam ir pienā
kums noskaidrot, vai darbinieks ir
arodbiedrības biedrs. Tādējādi jau
tājums par piederību arodbiedrībai
ir aktuāls tikai pirms darba devēja
uzteikuma – ne agrāk.
– Tātad, ja darba devējs nodo-

koplīgumu jēgu
J. Stalidzāne: – Te var piemi
nēt nu kaut vai Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts aģentūras si
tuāciju. Jā, var teikt, ka tur ir daudz
darbinieku. Bet tur ir arī ļoti daudz
darba. Ja kaut kas aizkavējas, cietēji
jau esam mēs.
A. Jirgensons: – Arī Nodarbi
nātības valsts aģentūrā daudz kas
tiek balstīts uz entuziasmu – viņi,
“muļķi”, sestdienās nāk uz darbu, lai
neaizkavētu bezdarbnieku lietu kār
tošanu, lai šie cilvēki laikus varētu
saņemt pabalstus.
Šķiet, ka šie ir uzskatāmi piemēri,
kā situācijā, kad darba apjoms būtis
ki pieaug, ar darbinieku skaita me
hānisku samazināšanu lieta un ideja
tiek sagrauta pēc būtības.
I. Kalniņa: – Tas norāda uz ne
pārdomātu un mehānisku izmaksu
aprēķinu un darbinieku skaita sa
mazināšanu, kas noved pie Darba
likuma pārkāpumiem. Darba likuma
7. panta pirmā daļa paredz darba
devēja pienākumu nodrošināt tais
nīgus, drošus un veselībai nekaitī
gus darba apstākļus, kā arī tiesības
uz taisnīgu darba samaksu. Tāpēc
šobrīd notiekošais gan tiesiski, gan
arī morāli darbiniekiem un arod
biedrībām nav pieņemams. Šobrīd,
kad, piemēram, Nodarbinātības
valsts aģentūrā darba apjoms pieaug,
ir nepieciešama arī adekvāta darba

Katrs darbinieks zina,
ka, slēdzot koplīgumu,
arodbiedrība vienmēr
iestāsies par labākiem
nosacījumiem darbinieku
interesēs.

nonākt līdz koplīgumam?

Koplīgums kalpo
sakārtotai un tiesiskai
videi – tas ir viens
no svarīgākajiem un
autoritatīvākajiem darba
tiesību avotiem.

“LAKRS” juriste, Latvijas Sakaru darbinieku
arodbiedrības juridiskā padomniece

Irēna Kalniņa

abas puses
lojalitāte, kas ir ieguvums kā darbi
niekiem, tā darba devējam.
– Vai atšķiras koplīgumu slēgšana privātajā un valsts sektorā?

– Valsts kapitālsabiedrībās kop
līgums ir ierasta lieta, jo tas kā tra
dīcija pārmantots vēl no padomju
laikiem. Savukārt privātajos uzņē
mumos situācija tiek risināta dažā
di. Viss atkarīgs no darba devēju un
darbinieku savstarpējām attiecībām
un abu pušu zināšanām par šiem
jautājumiem. Koplīguma slēgšana
jebkurā gadījumā ir divpusējs pro
cess. Ja tiek pieņemti saprātīgi no
sacījumi, tad ieguvējas ir abas puses.
Protams, jārēķinās, ka katrā konkrē

tā gadījumā atkarībā no uzņēmuma
specifikas un iespējām koplīgumā
tiek iekļauti atšķirīgi nosacījumi.
– Kā vērtējat likumu “Par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009. gadā”?

– Vēl pagājušajā gadā visi uz
skatīja, ka darbs publiskajā sektorā
ir stabilāks, tur ir vairāk papildu
garantijas. Tagad šis uzskats sāk
mainīties, jo ar šo likumu visi pa
pildu labumi principā ir noņemti.
Pieņemot šo likumu, Saeima valsts
kapitālsabiedrību vadītājus nostā
dījusi bezizejas situācijā, jo nav
skaidrs, ko darīt un kā pareizi rīko

ties. No vienas puses, viņiem ir jā
rēķinās ar noslēgtajos koplīgumos
paredzētajiem nosacījumiem, bet,
no otras puses, ir likums, kurš liedz
piešķirt kādus papildu labumus. Ja
darbinieku pārstāvji, neskatoties uz
likuma prasībām, nepiekrīt izmai
ņām koplīgumos, tad vienpusēji tos
grozīt nedrīkst. Tātad darba devēji
paliek izvēles priekšā – vai nu ne
pildīt līgumu un gaidīt, kad darbi
nieki iesniegs prasības tiesā, vai nu
nepildīt likuma prasības un gaidīt,
kad viņi par to tiks sodīti.
Arī privātie darba devēji tiek
nostādīti nevienlīdzīgos apstākļos
ar valsti kā darba devēju. Privātos

darba devējus arī ir skārusi krīze, bet
regulējums ir atšķirīgs.
– Vai, piemēram, brīvdiena

1. septembrī vecākiem, kuru bērni mācās sākumskolā, uzskatāma
par darba devēja labvēlību?

– Tas ir uzskatāms par papildu
labumu, jo normatīvie akti šādu
pienākumu neparedz. Ir nekorekti
uzskatīt, ka tas ir sīkums un pats par
sevi saprotams, jo īpaši tajos gadīju
mos, kad brīvdienā esošā darbinieka
vietā darba devējam jānorīko cits
darbinieks un jāmaksā viņam par
aizstāšanu.
– Ja likums paredz, ka, atlaižot
darbiniekus, saudzīgākai attiek-

smei jābūt pret tiem, kuriem nav
cita pastāvīgu ienākumu avota,
vai tas nozīmē, ka atlaižamo sarakstā pirmie ir pensionāri?

– Ja jāizšķiras starp diviem līdz
vērtīgiem darbiniekiem, tad acīm
redzot svarīgāk darbu saglabāt tam,
kuram nav pilnīgi nekādu citu ie
nākumu. Protams, katra konkrētā
situācija ir skatāma atsevišķi un
apstākļi var būt ļoti dažādi. Jāatzīst,
ka šāds risinājums var būt un arī
ir milzīgs zaudējums gan pašam
cilvēkam, gan darba devējam, gan,
ja domājam ilgtermiņā, arī visai
valstij. Jo tā tiek liegts strādāt cilvē
kam, kas to vēlas un var l
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Sevi jāprot aizstāvēt

Foto – Anita Martinsone

Nu jau vairāk nekā pusgadu, kopš LBAS konsultāciju centrs
darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos
atvērts arī Valmierā, to vada Linda Pētersone. Trīs dienas
nedēļā viņa tiekas ar cilvēkiem uz vietas Rīgas ielā 10, bet
pārējā laikā pārsvarā dodas izbraukuma konsultācijās.
Katrīna VILDE
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tatistika
liecina,
ka LBAS konsultāciju centros biežāk iegriežas nevis
arodbiedrību biedri, bet gan
cilvēki, kas arodbiedrībās nav
iesaistījušies.
– Tas tikai apliecina, ka arodbied
rības pie mums labi strādā. Ar arod
biedrībām mēs sadarbojamies vēl
papildus. Man patiešām ir iemesls
uzslavēt Valmieras arodbiedrības
un to priekšsēdētājus. Reizi mēnesī
mēs sanākam kopā un pārspriežam
aktualitātes. Taču netiek aizmirsts
par visu pārējo Vidzemes reģionu –
Limbažiem, Madonu, Cēsīm, Valku,
Mazsalacu... Uzņēmumos, kuros
darbojas arodbiedrība, tā veiksmīgi
kalpo arī kā dažādus darba konflik
tus amortizējoša organizācija. Kad
pie manis uz konsultāciju atnāk cil
vēks, es vienmēr pajautāju, vai viņš
ir arodbiedrības biedrs. To situāciju,
kuras dēļ cilvēks atnācis, pārrunā
jam jebkurā gadījumā, bet arodbied
rības biedriem papildus iesaku kon

sultēties ar savu arodorganizāciju un
izmantot visas iespējas, kuras tā var
sniegt uz vietas.

– Pie jums vēršas ne tikai darba ņēmēji, bet arī darba devēji.

– Gadās. Nesen pie manis atnāca
kāda ģimenes uzņēmuma īpašniece,
kura nonākusi situācijā, kad jāatbrī
vo darbinieks. Viņa gribēja noskaid
rot, kā rīkoties situācijā, kad noslēg
tais darba līgums jāizbeidz, lai viņa
varētu rīkoties pēc iespējas par labu
savam darbiniekam. Tomēr ne jau
viss ir atkarīgs no darba devēja. Man
ļoti patika Latvijas arhibīskapa Jāņa
Vanaga teiktais, ka šā brīža lielā kļū
da ir raudzīties tikai uz sevi un re
dzēt tikai sevi. Darba devējiem ir jā
rūpējas par saviem darba ņēmējiem,
bet darba ņēmējiem nedrīkstētu būt
vienaldzīgas problēmas, ar kurām
saskaras darba devējs. Tās zināmā
mērā ir kā tēva un bērnu attiecības.
Protams, dzīve ir skarba, bet tā ir tie
ši tāda, kādu mēs to veidojam.
– Vai tā arī ir, ka galvenokārt
cilvēki pie jums pēc palīdzības
vēršas, ja nav saņēmuši samaksu
par savu darbu?

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, 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

– Ne vienmēr! Jo ne jau vienmēr
darba devēja rīcība ir ļaunprātīga.
Ja uzņēmuma kontā naudas nav,
tās nav. Bet vienu gadījumu tomēr
gribu pieminēt. Jūnijā pie manis at
brauca divas sievietes no Gulbenes
puses un teica, ka darba līgums ar
viņām izbeigts, dokumenti izsnieg
ti, bet darba devējs palicis parādā.
Tajā reizē uzrakstīju pirmstiesas
brīdinājuma vēstules. Pēc pāris
nedēļām sievietes man atzvanīja
un priecīgas pavēstīja, ka savu no
pelnīto naudu saņēmušas. Viena
no summām bija ap 1000 latu, otra
mazāka. Būtībā to minu kā labu
piemēru situācijas risinājumam.
Ikvienam cilvēkam jebkurā gadī
jumā par savu padarīto darbu ir
jāsaņem atlīdzība. Darba devējs to
zina, darba līgumā tas ir atrunāts.
Tātad darbiniekam ir jāzina savas
tiesības, arī pienākumi un jācīnās
par savām tiesībām. Es esmu kon
sultants. Protams, attiecības starp
darbinieku un darba devēju mēdz
būt dažādas – reizēm tās ir tā sa
gandētas, ka viena puse otrā nemaz
vairs neklausās. Starp citu, es rakstu
un palīdzu sagatavot pirmstiesas
brīdinājuma vēstuli, bet darbinie
kam pašam tā ir gan jāparaksta, gan
jānosūta vai pašam jāiesniedz. Es
domāju, ka smagākais darbs katra
konsultāciju centra ikdienā ir pie
teikumu gatavošana tiesai, jo tas kā
likums saistās arī ar ļoti saasinātām
attiecībām starp darbinieku un dar
ba devēju. Tas jau ir pēdējais solis,
kad visas citas iespējas ir izsmeltas.
Un tie ir gari un skrupulozi rakstu
darbi. Ir nepieciešams dokuments
dokumentam galā. Turklāt seko
jošais tiesāšanās process vienmēr
ievelkas. Darbiniekam arī pašam
skaidri jāapzinās, ko viņš vēlas pa
nākt. Ja runa ir par darba samaksu,
tā ir viena lieta. Ja cilvēks uzskata,
ka viņš nepamatoti atbrīvots no
darba, tad ar pieteikumu tiesā jā
vēršas ne vēlāk kā mēnesi pēc atbrī
vošanas dienas. Izpratne un likuma
zināšana ir solis uz to, lai nepieļau
tu likuma pārkāpumus.
– Kā risinās lietas, kurās rak
stīti tiesas pieteikumi?

– Pirmo pieteikumu par neli
kumīgu atbrīvošanu un neizmak
sāto darba samaksu rakstīju aprīļa
vidū, bet lieta vēl aizvien ir procesā.
Jūnijā bija nolikta pirmā tiesas sēde,
augusta vidū notika otrā tiesas sēde,
bet darba devējs uz tām neieradās.
Tiek precizēti dokumenti un ir no
teikts datums trešajai tiesas sēdei,
kas notiks septembra beigās.

– Atskatoties uz konsultāciju
centra pirmajiem mēnešiem, kā
tos pati vērtējat?

– Darba ir daudz. Ir skaidrs,
ka cilvēkiem ļoti nepieciešama in
formācija, lai viņi zinātu, kā kurā
situācijā rīkoties un kurp doties,
ja vajadzīgs padoms. Uzskatu, ka
konsultāciju centra funkcija ir
sniegt psiholoģisko atbalstu un
nodrošināt bezmaksas juridisko
konsultāciju un pakalpojumu pie
ejamību. Pati kopā ar Valsts darba
inspekcijas pārstāvjiem piedalījos
informatīvās kampaņas “Darba lī
gums – drošākai rītdienai” pasāku
mā Cēsīs. Cilvēku interese par šiem
jautājumiem bija ļoti liela l

Foto – Anita Martinsone

– Vai pietiek ar vienu jūsu brīdinājuma zvanu darba devējam, lai
viņš tūlīt pat arī izmaksātu cilvēkam pienākošos atlīdzību?

Mudīte Virza, AS “Valmieras stikla
šķiedra” arodbiedrības priekšsēdētāja:
– Mūsu uzņēmuma arodbiedrība
apvieno apmēram 60 % darbinieku.
Pamatā koplīgumā paredzētais attiecas uz visiem darbiniekiem. Koplīgums
“Valmieras stikla šķiedrā” ticis slēgts
visos uzņēmuma pastāvēšanas gados.
Mūsu cilvēki koplīgumu būtībā uztver
kā pašu par sevi saprotamu lietu, pie tā
ir pierasts tik ļoti, ka daudzi bieži vien
neaizdomājas, ka par tajā ierakstīto
vispirms tiek nopietni diskutēts savā
starpā, bet pēc tam – ar uzņēmuma vadību, lai vienotos par abām pusēm pieņemamu variantu. Koplīguma tapšana
ir sarežģīts process un nopietns darbs.
Ļoti būtiskas ir koplīgumā iekļautās
sociālās garantijas. Te gan jāpiebilst,
ka pēdējā laikā nedaudz atšķiras tas,
kādas garantijas pienākas arodbiedrības biedriem, bet kādas – ikkatram

darbiniekam. Ņemot vērā ekonomisko
situāciju, kura ietekmē arī mūsu finanšu rezultātus, sarunu gaitā ar darba
devēju nācās samazināt sociālo garantiju apmērus, kas nu vairs nav saistīti
ar minimālo algu. Tomēr mums izdevās
panākt, ka nevienu no garantijām nezaudējam pilnībā.
Šogad 23 mūsu darbinieku ģimenēs ir pirmklasnieciņi. Pirms mācību
gada sākuma viņi saņēma dāvanu kartes par 150 latiem. Šobrīd uzņēmumā
strādā astoņi darbinieki, kuru ģimenēs
trīs bērni mācās skolā vai studē kādas
citas mācību iestādes dienas nodaļā – viņiem arodbiedrība no saviem
līdzekļiem katru gadu uz 1. septembri
izmaksā 50 latu pabalstu.
Nesen uzņēmumā aktualizējās diskusijas par virsstundu darba uzskaiti.
Darba likums paredz, ka savstarpējās
sarunās var vienoties par virsstundu
darba uzskaites periodu un atrunāt to
koplīgumā. Mēs esam noteikuši, ka
uzskaites periods ir viens mēnesis. Tas
nozīmē, ka mēneša beigās informācija
tiek apkopota un cilvēks par iepriekšējā mēnesī nostrādātajām virsstundām
saņem viņam pienākošos atalgojumu.
Darba devējs sākotnēji ierosināja par
uzskaites periodu noteikt vienu kalendāro gadu, kam arodorganizācija nepiekrita l
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– Pēdējo mēnešu laikā apmēram
puse konsultāciju ir bijusi par nesa
ņemtām naudām.

Labā prakse

Laila Ābola akciju sabiedrības “Cēsu
alus” arodbiedrību vada četrus gadus,
bet viņas darba pieredze šajā uzņēmumā ir jau 26 gadi. Vērtējot dialogu, kāds
uzņēmumā tiek uzturēts starp darbiniekiem un darba devēju, Laila uzsver, ka
tas ir ļoti veiksmīgs:
– Darba devējs ir pretimnākošs un
atvērts sarunām. Arī vadības attieksme
pret koplīgumu vienmēr ir bijusi ļoti
nopietna. Mūsu uzņēmumā koplīgums
tiek slēgts uz gadu. Un katru gadu tas
arī tiek pārskatīts. Ja nekādu izmaiņu
nav, tas automātiski tiek pagarināts uz
vēl vienu gadu. Ja nāk jauni priekšlikumi, tie visi tiek rūpīgi apspriesti; apsvērti tiek gan ieguvumi, gan arī iespējamie
zaudējumi.
Darba samaksu mūsu cilvēki saņem
divas reizes mēnesī noteiktos datumos.
Pagaidām izmaksas vēl ne reizi nav kavētas. Par darbu īpašos apstākļos uzņēmuma darbiniekiem pienākas papildu
atvaļinājuma dienas. Tāpat tiesības uz
papildu atvaļinājumu ir darbiniekiem,
kuriem ir trīs vai vairāk bērnu, kā arī
cilvēkiem ar invaliditāti. Ja kāds no mūsējiem precas, arī tad iespējams ņemt
brīvas dienas. Atbilstoši koplīgumam,
brīvdiena 1. septembrī pienākas ne tikai
pirmklasnieku vecākiem, bet arī tiem,
kam ir bērni līdz 10 gadu vecumam.
Koplīgumā ir iekļautas ļoti pārdomātas un nopietnas prasības darba aizsardzībā. Tam seko arī uzņēmuma darba aizsardzības un vides speciālists.
Īpaši tiek domāts arī par sociālajām
garantijām. Mūsu darbinieki saņem
pabalstu, ja ģimenē piedzimis bērns, ja
cilvēks precas un vēl citos gadījumos.
Un katrs darbinieks savā dzimšanas
dienā saņem arī kādu īpašu dāvanu
no sava uzņēmuma. Katram bērnam

līdz 13 gadu vecumam pasniedzam
Ziemassvētku paciņu.
Laila Ābola ar smaidu piebilst, ka ar
katru gadu nākas gatavot aizvien vairāk
paciņu, jo dzimstot vairāk bērnu.
Uzņēmums katram darbiniekam
iegādājas veselības apdrošināšanas
polisi. Ja cilvēks vēlas saņemt plašāku
medicīnisko pakalpojumu paketi, viņš
pats par to var piemaksāt. Tiek domāts
arī par veselības veicināšanu. Ja cilvēks
izvēlas sportot, tad uzņēmums par noteiktu summu sedz pusi no darbinieka
tēriņiem.
Un katru gadu tiek rīkoti divi lieli
pasākumi, kuros var piedalīties visi –
gan uz Jauno gadu, gan vasarā sporta
spēlēs.
Uz to, kādas izmaiņas koplīgumā
varētu notikt tuvākajā laikā, Laila raugās racionāli:
– Ļoti jau gribētos saglabāt visu to,
kas mums šobrīd pieejams. Mēs esam
atkarīgi no tā, kā pērk mūsu produkciju.
Arī mums jārēķinās, ka nākotnē, iespējams, ne visas darba vietas izdosies
saglabāt. Taču tā noteikti nebūs masveida atlaišana. Ikvienā sarunā vadība
ir uzsvērusi, ka tiks darīts viss, lai pēc
iespējas saglabātu darbu ikvienam uzņēmumā strādājošajam.
Laila Ābola uzskata, ka labvēlīgo
gaisotni uzņēmumā uztur tieši tas, ka
abas puses – gan darba devējs, gan
darbinieki – spēj viens otru uzklausīt un
saprast:
– Labi neklājas ne tur, kur arodbiedrība sit dūri galdā, ne arī tur, kur galavārds ir tikai darba devējam. Vienīgais
saprātīgais risinājums ir problēmas
apspriest kopā. Sociālais dialogs ir atkarīgs no abām pusēm. Ja tā nav, ir ļoti
grūti strādāt l
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audu nekad nav bijis
viegli nopelnīt – apēst
var tikai to, kas sara
žots, bet notērēt var
tikai tik, cik sapelnīts. Ja mamma
un tētis mājās neko nepārnes, bērni
var kliegt un raudāt, bet no tā viņi
nebūs paēduši. Es uzskatu, ka tad,
ja Latvijā būtu spēcīgāka arodbied
rību kustība, mēs nebūtu nonākuši
līdz tai krīzes situācijai, kurā tagad
esam. Manuprāt, arodbiedrībai ir
jābūt tam regulatoram, kas nosaka
darbaspēka cenu, jo darbaspēks arī
ir prece.
– Jums ir labi kontakti ar nozares ministriju?

– Mums ir lietišķi kontakti. Nav
bijis gadījuma, kad, piesakoties uz
sarunu pie jebkura no līdzšinējiem
un arī tagadējā satiksmes ministra,
nedēļas laikā to nebūtu izdevies no
organizēt. Mēs ar ministru ierasti
tiekamies reizi trijos mēnešos, bet,
ja rodas nepieciešamība, arī biežāk.
– Dzelzceļniekiem esot ļoti labas algas.

– Galvenais, kas interesē jebkuru
strādājošo, ir darba samaksa. Par to
arī nepārtraukti diskutējam un algas
pamazām ceļam. Normāli pelnīt ir
normāli. Un to nevajadzētu nosodīt,
bet gan atbalstīt. Ja darbiniekam ne
tiek piedāvāti kādi noteikti papildu
sociālie labumi, tad viņam jāsaņem
tāda alga, lai cilvēks pats varētu tos
iegādāties. Ja valsts dzīvokļus par
brīvu vairs nedod un ceļazīmes uz
kūrortu pakaļ nemet, tad ir jādod
kāds alternatīvs modelis. Ja salīdzi
nām mūsu darbinieku ienākumus ar
citu Eiropas Savienības valstu dzelz
ceļnieku algām, mēs no tā līmeņa vēl
krietni atpaliekam. Bet cīnīties par
lielāku algu ir jāmācās. Ja darbinieks
pie darba devēja iet ar prasību pacelt
viņam algu, parasti rodas konflikts
starp divām personībām. Toties
arodbiedrība, kas uz sarunām iet kā
darbinieku kolektīvais advokāts, var
operēt ar citu instrumentu – ar kop
līgumu. Es bez liekas kautrēšanās
varu teikt, ka mūsu koplīgums ir ja
ne pats labākais, tad noteikti viens
no labākajiem starp tiem, kas dar
bojas šajā valstī. Piederu pie tiem,

Foto – Inga Kundziņa /A.F.I.

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, kuru
vada Savelijs Semjonovs, apvieno vairāk nekā 16 000 biedru.
S. Semjonovs uzsver, ka organizācijas spēks meklējams gan tās
biedru lielajā skaitā, gan arī ļoti pārdomāti veidotajā koplīgumā.

Foto – Arnis Rugājs

Tērēt var
tikai to, kas
nopelnīts
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viņa vietā darbu sākt jaunam speciā
listam, tas viss arī ir jānovērtē.
S. Semjonovs uzsver, ka koplī
gumam ir arī sava loma uzņēmuma
nomaksāto nodokļu kontrolē – viss
redzams kā uz delnas. Viņš arī pie
bilst, ka grūti laiki ir jāpārdzīvo,
lai pēc tam dzīvotu tālāk. Un tieši
tagad arī arodbiedrībai ir nepiecie
šama drosme pieņemt dažu labu
nepopulāru lēmumu, lai izdzīvotu
kolektīvs:
– Lielākām arodbiedrībām ir
vieglāk nekā mazām, jo, lai izveido
tu un uzturētu labu koplīgumu un
labu arodorganizāciju, nepieciešams
daudz laika un ikdienas darba. Bet
līdz ar to mēs spējam saviem bied
riem piedāvāt virkni izdevīgu lietu.
Piemēram, veselības apdrošināšanu
ar izdevīgiem noteikumiem, jo mēs,
“pērkot vairumā”, varam panākt
zemāku cenu. Mēs gan prasām arī
zināmu līdzdalības maksu, jo cilvē
kiem ir tendence nenovērtēt to, ko
dod par velti. Tāpat mums ir izvei
dota krājaizdevu sabiedrība, kas at
sevišķās situācijās palīdz biedriem
iztikt bez banku pakalpojumiem l

Galvenais, kas interesē
jebkuru strādājošo, ir
darba samaksa. Par to arī
nepārtraukti diskutējam
un algas pamazām ceļam.
Normāli pelnīt ir normāli.
LDzSA priekšsēdētājs

Savelijs Semjonovs
kas uzskata, ka ne visi pienākumi
un tiesības ir “jāiedzen” likumos.
Koplīgums ir tas dokuments, kas
daudz elastīgāk ļauj piemērot dažā
dus atvieglojumus un garantijas. Ja
likumā iestrādāta kāda ļoti stingra
norma, neparedzētos apstākļos, pie
mēram, tagadējās krīzes situācijā,
var rasties papildu problēmas. Valstī
jau tagad tiek pieņemti likumi un
normatīvi, kuri acīmredzami ir pret
runā ar tirgus ekonomiku un netais
ni pret cilvēkiem, kurus šie juridis
kie akti skar. Manuprāt, nav nor

māli, ja likums liek samazināt algas
ražojošo uzņēmumu darbiniekiem,
pat neraugoties uz to, ka šogad viņi
ir sasnieguši labākus rezultātus nekā
iepriekš. Mēs arī saņēmām pārme
tumus, ka no darba atbrīvotie cilvēki
saņēmuši pārāk lielas kompensāci
jas. Bet mēs pildām tikai koplīgumā
paredzētās saistības. Ja cilvēks visu
savu mūžu nostrādājis uz dzelzceļa,
ja viņš ir izcils speciālists, bet nevie
nā citā jomā viņš darbu atrast nevar,
ja viņam līdz pensijai palikuši pāris
gadi, bet cilvēks piekrīt dot iespēju

Guna Roze

Šī

gada
jūlijā
SIA
“British
American
Tobacco Latvia” vadī
ba pieņēma lēmumu
par ražotnes likvidāciju (restruktu
rizāciju). Galvenais iemesls – nepa
matoti strauja PVN un valsts akcī
zes nodokļu palielināšana tabakas
izstrādājumiem, – tādā apjomā, ka
vietējā ražošana kļūst nerentabla. Te
ir iemesls runāt ne tikai par apzinā
tu vietējās ražošanas gremdēšanu,
bet arī par tabakas nelegālās tirdz
niecības lobēšanu valsts līmenī – šī
rūpala plaukst un zeļ. Turpretī
Latvijas fabrika patlaban izmanto
mazāk nekā 20 % no savas kapaci
tātes. Un te nu zaudētāji ir gan uzņē
mums un tā darbinieki, gan valsts,
jo 2008. gadā uzņēmums nodokļos
samaksājis vairāk nekā 40 miljonus
latu. Turpmāk šie miljoni valsts kasē
vairs nenonāks.
Stāsta Latvijas Industriālo noza
ru arodbiedrības priekšsēdētāja Rita
Pfeifere:
– Kad es uzzināju par lēmumu
slēgt ražotni, neliegšos, pirmā doma
bija: varbūt tas ir īpašnieka plānots
pasākums – organizēts bankrots, jo
neilgi pirms tam notika uzņēmu
ma pārpirkšana no “Scandinavian

Tobacco”. Taču, ļoti skrupulozi iz
pētot visus aizdomīgos “par” un
“pret”, kļuva skaidrs, ka īpašniekiem
Latvijas ražotnes slēgšana ir milzīgs
zaudējums un tas nekādā gadījumā
nav plānots bankrots.
Līdzīgos gadījumos visbiežāk ir
tā, ka uzņēmēji cenšas apiet arod
biedrību, pat neinformējot par plā
notajām pārmaiņām un lēmumus
pieņemot vienpusēji, lai gan likums
paredz sniegt vispusīgu informāciju,
kas nozīmē arī detalizētu finansiālo
pārskatu. Šajā gadījumā likuma pra
sības tika izpildītas vislabākajā nozī
mē – vispirms uzņēmums ļoti godīgi
par izveidojušos situāciju informēja
arodbiedrību, tad menedžmentu,
bet pēc tam – visus darbiniekus. Un
tikai tad sākās pārrunas.
Uzņēmums nodarbina 296 dar
biniekus, no kuriem 156 strādā ra
žošanā. Daudzi no viņiem uzņēmu
mā nostrādājuši 20, 30 un pat vairāk
gadu. Pēc restrukturizācijas no dar
ba pakāpeniski atbrīvos 223 cilvēkus,
kas, protams, ir sāpīgs lēmums. Tie,
kas paliks uzņēmumā, ir tirdzniecī
bas aģenti, kuru darbs saistīts ar visu
koncernu vairākās valstīs, nevis tikai
konkrēto Rīgas ražotni.
“British American Tobacco
Latvia” ir uzņēmums, kas cienī un
novērtē savu darbinieku lojalitāti,
tāpēc ir darīts viss iespējamais, lai

Kad es uzzināju par
lēmumu slēgt ražotni,
neliegšos, pirmā doma
bija: varbūt tas ir īpašnieka
plānots pasākums –
organizēts bankrots.
Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības
priekšsēdētāja Rita Pfeifere

atlaišanas procesu veiktu pēc iespē
jas saudzīgāk, rūpējoties par cilvēku
turpmāko likteni.

Risinājumi soli pa solim
l Divu nedēļu laikā no brīža, kad

tika pieņemts lēmums par restruk
turizāciju, vairākkārtējās trīspusējās
sarunās, kurās piedalījās uzņēmuma
vadība, arodbiedrība un strādājošie,
notika vienošanās par atlaišanas
kārtību un kompensācijām.
l Pēc tam risinājās individuālas
pārrunas ar katru darbinieku – ar
ikvienu no gandrīz 300 strādājoša
jiem. Sarunas notika ar tulka starp
niecību, bet pat šādā situācijā visi
sadzirdēja teikto un saprata cits
citu.

l Atšķirībā no vairākuma uz

ņēmumu, kuri pēdējā gada laikā
Latvijā pārtraukuši pastāvēt, ir
panākta vienošanās, ka papildus
likumdošanā noteiktajām sociāla
jām garantijām “British American
Tobacco Latvia” saviem atlaistajiem
darbiniekiem:
1) izmaksās vienreizēju papil
du kompensāciju visiem vienādā
apmērā, kas paredzēta mācībām
vai pārkvalifikācijai. Kā kurš šo
naudu tērēs, tā ir privāta darīšana.
Motivācijas – mēs iedodam “mak
šķeri”, bet cilvēks pats izvēlas vai iet
makšķerēt, vai šo makšķeri apēst;
2) izmaksās kompensāciju, kuras
apjoms ir proporcionāls uzņēmumā
nostrādātajam laikam. Un tā ir pa
tiešām pieklājīga naudas summa;

Foto – Anita Martinsone

Sociāli atbildīga rīcība uzņēmuma likvidācijas gaitā
3) nodrošinās īpašu attieksmi un
atbalstu jauna darba meklējumos un
formalitāšu kārtošanā. Tas nozīmē,
ka bijušie darbinieki ne tikai varēs
izmantot NVA piedāvātos risināju
mus, bet, un tas ir īpaši svarīgi, no
uzņēmuma puses ar katru individu
āli strādās īpašs zinošs konsultants,
kurš palīdzēs aptvert NVA piedāvā
tās iespējas un palīdzēs tās realizēt
ikvienam, kas to vēlēsies. Jārēķinās,
ka cilvēks, kurš 20–30 gadus nostrā
dājis vienā uzņēmumā un ne reizi
nav bijis bezdarbnieks, var apjukt un
pat nezināt, kāds atbalsts ir pieejams
un ko NVA var sniegt;
4) nodrošinās ar veselības ap
drošināšanas polisi līdz 2010. gada
beigām, rēķinoties, ka darbs tabakas
ražošanā ir papildu risks darbinieku
veselībai.
Šobrīd visas trīs puses ir apmieri
nātas ar panākto vienošanos, ja vien
katra atsevišķa cilvēka palikšanu bez
darba vispār var saukt par apmieri
nošu situāciju.
Sociālo plānu Sabiedrības vārdā
parakstīja SIA “British American
Tobacco Latvia” valdes priekšsē
dētājs Peters Halačs (Peter Halacz)
un valdes loceklis Pauls Visockis,
Arodbiedrības vārdā – LINA priekš
sēdētaja Rita Pfeifere un uzņēmuma
arodkomitejas priekšsēdētāja Ilga
Skulineca l

SEPTEMBRIS 2009

Foto no personīgā arhīva

Stāsta uzņēmēji

Mežizstrādes uzņēmuma SIA “Latsin”
izpilddirektors Varis SĪPoLS ir pārliecināts, ka savu darbu labi var paveikt
tikai tas darbinieks, kurš ir apmierināts ar apstākļiem, kādos strādā:
– Tieši tādēļ savā uzņēmumā regulāri domāju, kā vairot darbinieku
drošības sajūtu un viņus pozitīvi motivēt. Mūsu darbības sfēra ir bīstama,
tādēļ papildus tam, ka esam maksimāli apzinājuši un novērsuši specifiskus darba vides riska faktorus, veicam arī savu darbinieku veselības un
nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
Manuprāt, ja uzņēmējs rūpējas par
darbiniekiem un darba vidi, cilvēki to
ļoti novērtē. Mūsu uzņēmumā ir ļoti
neliela kadru mainība.
Mēs nepārtraukti domājam par
savu darbinieku drošību, izglītošanu
un motivāciju, tam novirzot vismaz
1 % no uzņēmuma ienākumiem.
uzzinot par iespēju novērtēt sava
uzņēmuma darba vides riska faktorus, noteikti pieteikšos uz to, lai saņemtu objektīvu atzinumu un iegūtu
kompetentus ieteikumus par to, kas
vēl mūsu uzņēmumā būtu jāpilnveido
darba drošības jomā.

•••

Kokapstrādes uzņēmuma “Sēlijas
mežs” valdes priekšsēdētājs Imants
ŅIKItINS stāsta, ka informāciju par
projektu šī gada martā izlasījis LDDK
mājas lapā:
– uzreiz arī nolēmu, ka tas mūsu
uzņēmumam būtu lietderīgi. Vasaras
nogalē pie mums tika veikts uzņēmuma apsekojums. Rezultātā esam
saņēmuši ļoti rūpīgu un detalizētu
darba vides novērtējumu un ieteikumus dažādu riska faktoru novēršanai.
Novērtēšanā tika izmantotas daudzas
mērierīces. Jāatzīst, ka mēs paši nevarētu tik nopietni un padziļināti pārbaudīt savu darba vidi un tās ietekmi
uz darbiniekiem. Visi uzņēmumā strādājošie tagad ir informēti par apskates rezultātiem un ieteikumiem. Lai
arī pagaidām neesam aprēķinājuši,
cik izmaksās riska faktoru novēršana
naudas izteiksmē, pakāpeniski centīsimies tos novērst.

Latvijas uzņēmumiem,
kuri darbojas bīstamās
nozarēs (piemēram,
kokapstrāde, mežizstrāde,
metālapstrāde, celtniecība,
poligrāfija, automobiļu
tehniskā apkope un remonts)
un atbilst MK noteikumiem
par komercdarbības veidiem,
kuros darba devējs iesaista
kompetentu institūciju
(Nr. 99, 8.2.2005.), ir iespēja
bez maksas novērtēt savas
kompānijas darba vides riska
faktorus un iegūt savā rīcībā
pasākumu plānu šo risku
pakāpeniskai novēršanai.

Foto – Arnis Rugājs

DARBINIEKU AVĪZE

8

Darba vides risku novērtējums –
profesionāls un bez maksas
džoanna eGLīte

Š

ādu iespēju nodrošina
Latvijas Darba devēju
konfederācija (LDDK)
sadarbībā ar Valsts darba
inspekciju, īstenojot ESF projektu
“Darba attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska piemēro
šana nozarēs un uzņēmumos”.
Saskaņā ar likumdošanu, darba
vides risku novērtēšana darba vie
tās ir obligāts ikgadējs pasākums,
kas būtu jāveic darba devējam.
Tomēr statistika liecina, ka tikai
40 % Latvijas uzņēmumu reāli vei
kuši šādus apsekojumus. Ņemot
vērā darba devēju attieksmi pret
savu uzņēmumu iekšējo drošību
un darbiniekiem, kā arī statistikas
datus, kas liecina, ka gada laikā
savās darba vietās bojā iet gan
drīz 50 cilvēku, bet ievainojumus
gūst ap 1500 strādājošo, darba
devējiem tiek piedāvāts iepazīties
ar riskiem, kas pastāv viņu darba
vietās, un saņemt kompetentus ie
teikumus, kā tos novērst, saņemot
neatkarīgu profesionālu konsul
tantu vērtējumu.

LBAS Darba aizsardzības konsul
tants Ziedonis ANTAPSONS, runā
jot par darba vides riskiem, norāda:
– Ja jūs nevarat izskaidrot, kāpēc
jūsu uzņēmumā nemazinās saslim
stība vai arī to, kāpēc notiek nelai
mes gadījumi, tad jūs arī nevarat
zināt, kā tos novērst. Bieži vien, lai
novērtētu un mazinātu riska fakto
rus specifiskā darba jomā, vajadzīga
augsti kvalificētu
dažādu jomu spe
ciālistu palīdzība,
taču
nelieliem
u z ņ ē m u m i e m
var būt grūtības
apmaksāt viņu
darbu.
Tāpēc
iespēja saņemt
ekspertu vērtēju
mu bez tēriņiem
no paša kabatas
ir ļoti laba lieta.
Saskaņā ar LBAS veiktās aptaujas
datiem, gan uzņēmējiem, gan darbi
niekiem trūkst zināšanu darba aiz
sardzības jomā. Grūtības mēdz sa
gādāt arī orientēšanās darba drošību
regulējošajos normatīvajos aktos.
Tādēļ gadās, ka gan darba devēji,
gan ņēmēji pieļauj kaitīgu un bīsta

mu darba vides esamību, strādā tajā
un pat necenšas to mainīt vai uzla
bot. ESF darba vides riska faktoru
noteikšanas programma paredz, ka
uzņēmuma darbinieki tiek arī in
formēti par novērtētajiem riskiem
un iepazīstināti ar to novēršanas
programmu.
– Tieši darbiniekiem jābūt ie
interesētiem, lai šī programma uz
ņēmumā
tiktu
izpildīta, – uz
skata
Ziedonis
Antapsons un no
rāda, ka, lai papla
šinātu darbinie
ku zināšanas un
palielinātu viņu
izpratni par darba
aizsardzības jau
tājumiem, LBAS
rīko bezmaksas
apmācības kursus.
Savukārt ESF programmas iz
pildi darba vides risku novērtēšanā
veic pilnsabiedrība “6KI”, kuru iz
veidojušas sešas kompetentās insti
tūcijas – “Darba aizsardzības insti
tūts”, “Grif ”, “Inspecta Prevention”,
“Komin”, “Leilands un Putnis”, PSI
“Darba medicīna”.

Tieši darbiniekiem
jābūt
ieinteresētiem,
lai šī programma
uzņēmumā tiktu
izpildīta

“6KI” projektu vadītāja Gunta
ROZeNTĀLe norāda, ka darba vi
des risku novērtēšanai jau pieteiku
šies vairāk nekā 270 uzņēmumu ar
kopumā aptuveni 20 600 darba vie
tām. Programmai atvēlētā budžeta
ietvaros no šī gada marta līdz 2013.
gada beigām iespējams veikt risku
novērtēšanu 100 000 darba vietās.
Darba vides novērtēšanas laikā
tiek apsekotas uzņēmuma darba
vietas, veikti fizikālie mērījumi un
noteikti iespējamie riski. Darba de
vējam tiek sagatavots darba vides
risku novērtējums, akreditētas labo
ratorijas testēšanas pārskats un iz
sniegts preventīvo pasākumu plāns
drošas un veselīgas darba vides
organizēšanai.
Lai pieteiktos darba vides risku
novērtēšanai, jāaizpilda pieteiku
ma veidlapa, ko var saņemt LDDK
vai Valsts Darba inspekcijā, kā arī
vēršoties darba devēju konsultāci
ju centros Rīgā, Valmierā, Jelgavā,
Ventspilī un Daugavpilī.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu
pieņem Valsts Darba inspekcija.
Papildu informācija internetā
www.lddk.lv un www.6ki.lv vai pa
tālr. 67 60 08 77 l
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Mediķi bez maksas konsultē par traumu seku novēršanu

“Brūču klīnika”, kura ārstē pacientus
ar komplicētām traumām, bez maksas konsultē cilvēkus, kuri cietuši
darba vai satiksmes negadījumos.
Galvenais, ko klīnikas mediķi vēlas
panākt ar šo akciju – palīdzēt vismaz
daļai no cietušajiem atgriezties darbā
un aktīvajā dzīvē.

K

onsultācijas laikā tiek novērtēts pacienta vispārējais veselības stāvoklis un ieteikta
konkrēta ārstēšanās, ja tāda ir nepieciešama. uz konsultācijām var pieteikties
ikviens neatkarīgi no vecuma – “Brūču
klīnikas” mediķi konsultē arī bērnus un
vecāka gadagājuma ļaudis.
Mediķiem laiku pa laikam nākas
saskarties ar gadījumiem, kad, neuzmanīgi rīkojoties ar zāģi gaterī vai mēbeļu
ražotnē, cilvēks zaudē pirkstus vai visu
plaukstu, roku vai kāju. Paaugstinātas
bīstamības iekārtas ir arī dažādu veidu
mīklas mīcītāji un cementa maisītāji,
kuros var tikt ierautas to apkalpojošo
darbinieku rokas. Savukārt, krītot no liela augstuma, piemēram, būvlaukumos,
vai iekļūstot autoavārijās, cilvēki gūst

dažādas traumas, starp kurām parasti
ir arī vaļēji lūzumi. Pēc šādām traumām
var attīstīties osteomielīts jeb kaulu
iekaisums. Gan tajos gadījumos, kad
kaulus skāris osteomielīts, gan tad, ja
zaudēta kāda ekstremitāte vai tās daļa,
var palīdzēt, izmantojot mikroķirurģijas
metodes.
Stāsta “Brūču klīnikas” plastikas ķirurgs Dzintars oZoLS:
– Nesen pie mums nonāca pacients,
kuram, strādājot celtniecības materiālu
veikalā, uz papēža uzbrauca preču pacēlājs. Šī ierīce svērusi vairāk nekā 500 kilogramu. Gūtās traumas sekas ir visai
smagas – cietušajam bija lauzts papēža
kauls, stipri bojāta āda, turklāt jau bija
izveidojusies nekroze – sāka atmirt audi.
Ja īsi skaidrot, kas varēja notikt tālāk, at-

gādināšu, ka viss cilvēka svars balstās uz
trim punktiem pēdā. Divi no tiem atrodas
pēdas priekšējā daļā, bet trešais – papēdī. Pat tajos gadījumos, kad tiek noņemti pirksti, pacients var turpināt staigāt,
taču bez papēža tas nav iespējams. Lai
cilvēkam saglabātu iespēju staigāt, mēs
mēģināsim papēdi rekonstruēt ar mikroķirurģijas metodēm.
Ķirurgs arī piebilst, ka cietušie traumas gūšanas brīdī nereti bijuši alkohola
reibumā. Tas tikai apstiprina pieņēmumu, ka darbinieki vēl aizvien vieglprātīgi
izturas pret darba drošības noteikumiem. un acīmredzot arī darba devēji
tam nepievērš pietiekamu uzmanību.
Plastikas ķirurgs olafs LIBERMANIS
uzsver, ka Latvijā daudz traumu tiek gūts
tieši darbā vai satiksmes negadījumos,
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kālab daudzi cilvēki darbspējīgajā vecumā pēc negadījuma zaudē turpmāku
iespēju strādāt un paša spēkiem nopelnīt sev iztiku. Tomēr jebkurā gadījumā ir
svarīgi nenokārt galvu, nezaudēt cerību
un saprast, ka agrāk uzsākta ārstēšana
ļauj panākt labāku atveseļošanās rezultātu. O. Libermanis uzskata, ka, neraugoties uz visiem procesiem, kas šobrīd
risinās Latvijas medicīnā, nekas katastrofāls vēl nav noticis:
– Lai arī tagad veselības aprūpei
trūkst naudas, pirms 20 gadiem ārstiem
nebija tādu zināšanu, kādas ir tagad, bet
medicīnā – tādu iekārtu, kādas ir tagad.
Nākamās konsultācijas notiks Daugavpilī (19. IX), Valmierā (29. IX), Ventspilī
(9. X) un Liepājā (29. X). Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29 24 02 54 l
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