
Džoanna EglītE

T āpat kā gandrīz katrs 
Latvijas uzņēmums, ku-
ram krities apgrozījums, 
arī “Aldaris” pēdējā gada 

laikā bijis spiests samazināt darbi-
nieku skaitu. No darba trijās mai-
ņās vasarā, kad ražošana noritēja 
diennakti, rudenī “Aldaris” pārgā-
ja uz darbu divās maiņās. Šobrīd 
uzņēmumā aktīvi norit pārstruk-
turizācija un darba optimizācija, 
lai izvairītos no turpmāku nepo-
pulāru lēmumu pieņemšanas.

 “Aldarī” darbinieki ir viena no 
galvenajām uzņēmuma vērtībām. 
Alus darītavā strādā daudz cilvē-
ku, kuri uzticību uzņēmumam sa-
glabājuši pat vairāk nekā 30 gadu 
garumā. Uzņēmuma darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētāja Inga 
Ozola stāsta, ka visvairāk ilggadē-
jo darbinieku strādā Ražošanas 
departamentā. Turklāt pēdējā 
gada laikā norimusi arī darbi-
nieku mainība. Tagad cilvēkiem 
vairāk nekā jebkad nepieciešama 
pastāvība, stabilitāte un drošība. 

Saikne starp 
darbiniekiem  
un darba devēju

Tagad darbinieki daudz no-
pietnāk apzinās, ka uzņēmums, 
kurā viņi strādā, nav tikai vieta, 
kur nopelnīt iztiku, bet gan vieno-
ta komanda, kurai šajos apstākļos 
kopīgiem spēkiem jāpārvar grū-
tības. Gan darbinieki, gan vadība 
zina, cik svarīgi ir nodrošināt sav-
starpējo komunikāciju. “Aldara” 
arodbiedrībai uzņēmumā šajā 
procesā ir būtiska loma. Vadība 
rēķinās ar arodbiedrības viedok-
li, neuzskatot to par nepatīkamu 
apgrūtinājumu, bet gan par dar-
binieku pārstāvniecību, kas pro-
fesionālā līmenī pozicionē cilvēku 
vēlmes, idejas un priekšlikumus, 
kā arī aizstāv viņu tiesības. No šo-
brīd nedaudz vairāk nekā 300 uz-
ņēmuma darbiniekiem arodbied-
rībā ir 190. Inga Ozola stāsta, ka 
tagad viens no svarīgākajiem 
arodbiedrības uzdevumiem ir būt 
līdzās uzņēmumā strādājošajiem 

un iedrošināt viņus runāt, kā arī 
censties kopīgi ar darba devēju 
risināt problēmsituācijas un palī-
dzēt, cik vien tas iespējams. 

Vēlmes un iespējas 
koplīgumā

“Aldara” vadība akceptē un 
atbalsta arodbiedrības izstrādāto 
koplīgumu, kurā ietvertas dar-
binieku vajadzības un priekšli-
kumi. Koplīgums “Aldarī” tiek 
slēgts uz diviem gadiem, tomēr 
tas ir atvērts dokuments, kurā 
izmaiņas jebkurā brīdī var iero-

sināt gan darba devējs, gan darba 
ņēmējs.

 “Aldara” koplīgumā nav citē-
ti ne Darba likuma, ne Ministru 
kabineta noteikumu panti. Agrāk 
vairākas likumdošanas normas 
koplīgumā bija ietvertas, bet 
pirms dažiem gadiem Inga tos iz-
ņēma, savu rīcību pamatojot ar to, 
ka koplīgumā jāatrunā tikai kon-
krētas vienošanās, neatkārtojot to, 
ko tāpat jau paredz Latvijā spēkā 
esošā likumdošana. Koplīgums 
ietver kārtību, kas specifiska tie-
ši “Aldarim” un tā darbiniekiem. 
Piemēram, koplīgumā atrunāts, 
ko šajā uzņēmumā nozīmē darbs 
īpašos apstākļos, kā arī tas, ka par 
tāda darba veikšanu cilvēkam 
pienākas papildu atvaļinājuma 
dienas. Tās pienākas arī par uz-
ņēmumā nostrādāto darba stāžu. 
Koplīgumā ietverta arī kārtība, 
kā aprēķina summēto darba lai-
ku. Agrāk tas tika aprēķināts par 
trim mēnešiem, bet no šī rudens 
summēto darba laiku rēķina jau 
no sešu mēnešu perioda. 

DarbiniekuDarbiniekuavīzeDarba attiecības un darba drošība

Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienības

informatīvais
izdevums

Nr. 4    2009Vienotībā spēks!

Ienāciet  
ToDo  
drošajā mājā

Gaisma 
tavā
darba vietā3. lpp.

Krīzes laiks nemaina
pamatvērtības

Kā runāt,  
lai tiktu 
sadzirdēti? 8. lpp.

Katru rītu septiņos “Aldara” autobuss ved savus 
darbiniekus uz darbu, bet vakarā vienpadsmitos 

no ražotnes uz mājām aizvizina tos, kam 
maiņa beidzas šajā vēlajā stundā. Tā ir viena 

no tradīcijām, ko uzņēmums joprojām ievēro, 
atbalstot savus cilvēkus. Tiešs nopelns par 

šī ikrīta un ikvakara rituāla saglabāšanu bijis 
uzņēmuma darbinieku arodbiedrībai, kuru 

vada Inga OzOla, apzinoties, cik ļoti svarīgi 
tieši tagad ir ne tikai rūpēties par darbinieku 

likumīgajām tiesībām, atalgojumu un drošību, 
bet arī uzturēt viņos emocionāla komforta sajūtu. 

Mēs cenšamies 
saglabāt visu 
labo, kas savulaik 
iedibināts, vien 
nākas rēķināties 
ar mazākiem 
finanšu resursiem
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Katram savu ToDo!  

Sanita Lorence  
LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja

ToDo ir silts un krāsains cimdiņš – tēls, ko 
bērni izdomāja drošības kampaņai, kas šī gada 
nogalē notiek vairākās Vidzemes un Latgales 
skolās un nākamgad turpināsies citos Latvijas 
reģionos. ToDo omulīgā un drošā māja, kas ra-
dīta, lai izglītotu un iepriecinātu ne tikai bērnus, 
bet arī lielos, varēja tapt, pateicoties Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projektam “Darba attiecību 
un darba drošības normatīvo aktu praktiska pie-
mērošana nozarēs un uzņēmumos”.

To, cik nozīmīgs ir šis ESF projekts, ar kura 
atbalstu iznāk arī “Darbinieku Avīze”, pamazām 
novērtē aizvien lielāka sabiedrības daļa. Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) reģio-
nālie konsultāciju centri, kas atvērti Jelgavā, 
Daugavpilī, Liepājā, Rīgā un Valmierā, nozīmīgu 
atbalstu snieguši daudziem cilvēkiem. Mūsu 
konsultanti nāk talkā, kad nepieciešams risināt 
samilzušas darba tiesisko attiecību problēmas, 
kā arī lai izcīnītu darba devēju neizmaksātās al-
gas un atlaišanas pabalstus. 

Lai pārrunātu aktuālos darba tiesību un dar-
ba aizsardzības problēmjautājumus reģionos, 
LBAS vadība, konsultanti un speciālisti informa-
tīvās kampaņas ietvaros viesojās dažādās pilsē-
tās, īpaši cenšoties aizbraukt uz tām vietām, no 
kurām konsultāciju centri grūtāk sasniedzami, 
bet problēmu darba tiesisko attiecību jomā ne-
trūkst. Pēdējā laikā informatīvie pasākumi rīkoti 
Gulbenē, Dobelē, Tukumā, Bauskā, Rēzeknē un 
vēl citur. Sarunas ar pašvaldību darbiniekiem, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba 
inspekcijas pārstāvjiem un arodbiedrību ļaudīm 
liecināja, ka daudzviet darbinieki beztiesiskā 
situācijā nonākuši tikai tāpēc, ka viņiem trūkst 
zināšanu par darba tiesību un darba drošības 
pamatjautājumiem. Bet tur, kur kā situācijas 
risinātāja un “drošības spilvens” attiecībās ar 
darba devēju iesaistījusies arodbiedrība, tur 
darbinieku intereses tikušas gan pārstāvētas, 
gan aizstāvētas.

Dažādi darba drošības aspekti, tostarp arī 
tie, kuri skaidroti šīs “Darbinieku Avīzes” 8. lap-
pusē, ir svarīga sadaļa LBAS rīkotajā konkursā 
profesionālo skolu audzēkņiem “Profs”. Šogad 
konkursa pirmajā kārtā piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits. “Profa” pusfināli novembrī 
risinājās piecos Latvijas reģionos, savukārt 
11. decembrī visu reģionu uzvarētāji tiksies kon-
kursa finālā Bulduru Dārzkopības vidusskolā. 

Visas krīzes kādreiz beidzas, tādēļ ir svarīgi, 
lai to laiku, kad Latvijai būs vajadzīgs katrs dar-
binieks, mēs sagaidītu zinoši par savām darba 
tiesībām. 

Tuvojoties gadu mijai, LBAS vārdā 
ikvienam gribu novēlēt būt drošam un 

justies pasargātam. Lai katram no mums 
ir savs ToDo – sava drošā māja!

Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä
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Pelni uz galvas nav jākaisa

Turpinājums. Sākums 1. lpp. 

Lai cilvēki visu gadu saņemtu 
līdzvērtīgu algu, nevis vasaras se-
zonā lielu, bet ziemas mēnešos – 
mazu, koplīgumā noteikts, ka sum-
mēto darba laiku veido nostrādāto 
darba stundu kopskaits trijos sezo-
nas un trijos nesezonas mēnešos. 

Cilvēciskas vērtības
Lai arī daudzi uzņēmumi šajos 

laikos atsakās no jebkādiem papildu 
izdevumiem, pateicoties “Aldara” 
arodbiedrības un uzņēmuma va-
dības spējai uzklausīt un izprast 
vienai otru, “Aldara” darbinieki jop-

rojām tiek sveikti kāzās un atbalstīti 
tuvinieku zaudējuma gadījumos. 
Uzņēmumā strādājošo bērni, kas 
mācās skolā, mācību gada sākumā 
un Ziemassvētkos saņem dāvanas. 

– Mēs cenšamies saglabāt visu 
labo, kas savulaik iedibināts, vien 
nākas rēķināties ar mazākiem finan-
šu resursiem, – skaidro Inga Ozola. 
– Ne tikai es, bet arī citi “Aldarī” 
strādājošie novērtē, cik svarīgas ir 
šīs rūpes no uzņēmuma puses, jo 
īpaši tagad. Tāda gādība rada lielāku 
drošības un piederības sajūtu.

Ikdienā vērojot uzņēmumā 
notiekošo un runājot ar citiem 
darbiniekiem, Inga atzīst, ka vis-

lielākā problēma ir krīzes izraisītā 
nedrošība par nākotni, bailes un 
noslēgšanās sevī. Tādēļ, kopīgi ar 
vadību izvērtējot situāciju, nolemts 
darbiniekiem piedāvāt iespēju reizi 
nedēļā apmeklēt uzņēmuma ap-
maksātas psihologa konsultācijas, 
ko daudzi paši nevarētu atļauties. 
Pārrunas ar psihologu novērtētas 
kā iespēja novērst cilvēku emocio-
nālo “izdegšanu”.

Rīkojoties šodien,  
domā par nākotni

Tagad “Aldarī” noslēgtajā 
koplīgumā ietverts arī nodomu 

protokols, kurā arodbiedrība 
apkopojusi “Aldara” darbinie-
ku priekšlikumus, kas varētu vēl 
vairāk saliedēt kolektīvu un pa-
lielināt motivāciju strādāt tieši 
šajā uzņēmumā. Nodomu proto-
kolā ietvertos priekšlikumus plā-
nots realizēt pakāpeniski, tiklīdz 
Latvijas ekonomikā parādīsies 
pozitīvas tendences. Tagad uz-
ņēmumā risinās rūpīgi izvērtēta 
pārstrukturizācija, uzturot nepār-
trauktu informācijas apriti starp 
vadību un uzņēmuma darbinie-
kiem, atbalstot un rūpējoties par 
savējiem, lai saglabātu kolektīvu 
kā vienotu veselumu l 

Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Darba attiecību 
un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska 
piemērošana nozarēs un 
uzņēmumos” aktualitātes
 
Projekta ietvaros LBAS konsultā-
ciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, 
Daugavpilī un Valmierā ikviens var 
bez maksas saņemt konsultācijas 
par darba tiesiskajām attiecībām 
un darba aizsardzību. Konsultanti 
palīdz arī sagatavot prasības pie-
teikumus tiesai, ja strīds skar darba 
tiesiskās attiecības.

Patlaban projektā tiek izstrādāti 
pieci darba aizsardzības apmācību 
moduļi, kurus vēlāk paredzēts īstenot 
profesionālās izglītības iestādēs. 

l  l  l

2009. gada nogalē klajā nāks me
todiskais materiāls “Darba koplīgu-
ma loma darba tiesiskajās attiecī-
bās”. To bez maksas būs iespējams 
saņemt LBAS Mācību centrā, Rīgā, 
Bruņinieku ielā 29/31. Šajā izdevu-
mā 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 izstrādā-
ta arī elektroniskā datu bāze, kurā 
vienkopus būs pieejama detalizēta 
informācija par darba koplīgumiem 
Latvijā. Šo interneta mājas lapā  
ievietoto datu bāzi varēs izmantot ik-
viens interesents. 

l  l  l

Vairākos TV raidījumos tiks demons-
trēti sižeti par arodbiedrību lomu 
darbavietās un darba tiesiskajām at-
tiecībām. LTV 1 aicinām noskatīties 
raidījumu “Kopā” (19. XII) un “Viss 
notiek” (7. XII). Savukārt radio ēterā 
aicinām klausīties Latvijas Radio 1 
raidījumu “Krustpunktā” (17. XII).

l  l  l

7. un 8. decembrī Rīgā norisināsies 
starptautisks forums “Darba tiesī-
bas un to ievērošana ekonomiskās 
krīzes pārvarēšanai”. Foruma gai-
tā galvenokārt tiks analizēti darba 
strīdu risināšanas veidi un pārru-
nāta darba koplīgumu loma. Šajā 
pasākumā piedalīsies eksperti no 
Eiropas Arodbiedrību konfederāci-
jas, Zviedrijas un Polijas arodbied-
rību konfederācijas, kā arī Igaunijas 
Valsts darba inspekcijas pārstāvji.

l  l  l

11. decembrī Bulduru Dārzko
pības vidusskolā notiks konkursa 
profesionālo skolu audzēkņiem 
“Profs  2009” fināls.

l  l  l

Projekta ietvaros sagatavoti divi vi-
deo sižeti par labas prakses piemē-
riem darba tiesisko attiecību jomā. 
Šos sižetus var noskatīties LBAS mā-
jas lapā www.lbas.lv 

l  l  l

Projekta ietvaros izstrādātas trīs ap-
mācību programmas.
•  “Sociālais dialogs par darba  

tiesību jautājumiem uzņēmumos”  
(7 stundas).

•  “Darba aizsardzība arodbiedrību 
speciālistiem un aktīvistiem”  
(7 stundas).

•  “Darba aizsardzība un drošība”’ 
(50 stundas).

Plašāka informācija par šīm pro
grammām atrodama LBAS mājas 
lapā www.lbas.lv

Krīzes laiks nemaina pamatvērtības

guna roze

Valdis Dūms uzsvēra, ka cilvēkiem 
vēl aizvien trūkst informācijas par 
savām tiesībām:

– Bija gadījums, kad cilvēks atnā-
ca pie mums ar darba līgumu, kurā 
nebija neviena vārda par darba sa-
maksu – tā vietā, lai, slēdzot darba lī-
gumu, kārtīgi izlasītu un pārdomātu 
katru tajā ierakstīto vārdu un pama-
nītu arī to, ko darba devējs šajā līgu-
mā nav ierakstījis, viņš uzreiz vieglu 
roku bija parakstījis šo dokumentu. 
To, ko darba devējs bija solījis mu-
tiski, pierādīt nebija iespējams. Liela 
daļa konfliktu darba vidē rodas tad, 
ja jau pašā sākumā netiek noskaid-
roti visi nosacījumi. Cilvēkam nav 
no galvas jāmācās Darba likums, bet 
viņam jāzina, ka tāds likums ir, lai 
vajadzības gadījumā tajā ieskatītos 
un atrastu nepieciešamo atbildi, ja 
kaut kas nav skaidrs.

 
Diskusijas gaitā daudz tika ru-

nāts par to, kādā situācijā nonākuši 
skolotāji. Kad emocijas uzsita aug-
stu vilni, Ansis Bogustovs ierosināja 
balsot par to, vai skolotājiem būtu 
jāstreiko vai jāturpina sarunas ar 
valdību. No klātesošajiem par strei-
ku nobalsoja tikai ceturtā daļa. Pēc 
tāda balsojuma Ansis ķērās pie nā-
kamās “provokācijas”, kādai sirmai 
skolotājai jautājot, cik liels var būt 
pedagogu pacietības mērs. Uz to 
viņš saņēma atbildi:

– Mēs vēl ticam un ceram...
Laukos mēdz būt pat tā, ka sko-

lotājs ar savu nelielo algu jūtas gan-
drīz vai vainīgs, jo citiem tās naudas 
ir vēl mazāk vai nav nemaz. 

– Es uzskatu, ka skolotājiem sen 
jau vajadzēja streikot! Mums vēl aiz-
vien trūkst pilsoniskās aktivitātes. 
Un tad mēs brīnāmies, ka dialogs ar 
valsti atgādina monologu. Tas ir kā 
tajā anekdotē, kad uz jautājumu, kas 
ir monologs, precēts vīrs atbild, ka 
tas ir sievasmātes dialogs ar znotu, – 
diskusijas gaitā ironizēja V. Dūms.

Baiba 
ZaremBa, 
Dobeles 2. vi-
dusskolas direk-
tora vietniece 
izglītības darbā, 
Dobeles rajona 
izglītības darbi-
nieku arodbied-
rības priekšsēdētāja vietniece: 

– Sāpīgi ir tas, ka vispirms bu-
džetā nauda tiek noņemta tiem, kam 
to vieglāk noņemt. Un tikai tad tiek 
domāts, kam vēl ņemt nost. Pirmie 
cieta izglītības un medicīnas nozarē 
strādājošie, policisti... Tas, ko skolo-
tāji izjuta, oktobrī saņemot savas al-
gas, bija šoks. Bet, kad tikām aicināti 
balsot par vai pret streiku, es biju 
pret, jo apzinos, ka man jādara savs 
darbs. Taču, ja pedagogu intereses 
tiks ignorētas, streiks tomēr varētu 
notikt. 

Man un citiem skolotājiem 
šajā valstī nav jājūtas vainīgiem, 
ka esam savā vietā un darām savu 
darbu. Domājot par nākamajām 
vēlēšanām, es gribētu, lai man būtu 
iespēja balsot nevis par partijām, 
bet par konkrētiem cilvēkiem, ku-
riem es būtu gatava uzticēt savu, 
savu bērnu, mazbērnu un šīs valsts 
likteņus.

Diāna 
OZOliņa, 
Krimūnu 
pagasta pado-
mes galvenā 
grāmatvede, 
arodbiedrības 
priekšsēdētāja: 

– Esmu sa-
ņēmusi darba uzteikumu. Vispirms 
man pateica, ka tiks samazināta 
alga. Pārdomām, vai esmu ar mieru 
piekrist noteiktajam atalgojumam, 
tika dotas piecas dienas. Uz to teicu, 
ka uzreiz gribu redzēt arī darba ap-
rakstu, kādi pienākumi man par ta-
gad noteikto atalgojumu būs jāpilda. 
Bet tos darba devējs man nedod un 

saka, ka nevajagot radīt konfliktsi-
tuāciju. Bet kāpēc darba devējs pats 
nerīkojas korekti? 

Man šķiet, ka līdzās sociālajam 
dialogam nepieciešamas arī citas 
aktivitātes. Francijā kāda uzņēmu-
ma darbinieki, uzzinājuši, ka drī-
zumā paredzēts atlaist gandrīz pusi 
strādājošo, saņēma ķīlniekos direk-
toru un ieslodzīja viņu kabinetā, 
pieprasot, lai atlaišanas gadījumā 
cilvēkiem tiktu nodrošinātas pietie-
kamas kompensācijas. Un tikai tad, 
kad uzņēmuma vadība piekrita risi-
nāt izlīguma sarunas, direktors tika 
atbrīvots no gūsta. 

Pēteris 
Krīgers,  
LBAS 
priekšsēdētājs: 

– Līdzīgas 
problēmas tām, 
par kurām cil-
vēki runāja 
Dobelē, ir katrā 

Latvijas novadā. Mūs vieno līdzīgas 
izjūtas un bažas par izdzīvošanu. Ir 
labi, ka mēs cenšamies meklēt iespē-
jamo izeju no situācijas un veidus, 
kā to pēc iespējas ātrāk panākt. 

Cilvēki paši atzīst, ka mēs pēc 
dabas esam apbrīnojami pacietīgi. 
Pat tad, kad diskusijā runājām par 
streikiem, cilvēki pauda savu satrau-
kumu, bet tā nebija agresija. Mums 
arī nav jābūt agresīviem. Toties ak-
tīviem gan. Arodorganizācijām ir 
nopietni jāpārdomā, kādus līderus 
tās izraugās, un jāapzinās, ka ne-
viens cits par viņu interesēm necī-
nīsies – pašiem vien visu vajadzēs 
darīt. Ir nācies uzklausīt no arod-
biedrības biedriem, ka viņu līderis 
neko nedarot. Bet kas traucē pār-
vēlēt citu, kas būtu gatavs darītājs!? 
Cilvēki mēdz aizbildināties, ka mīļā 
miera labad ir gatavi pieciest to, ka 
nekas nenotiek, jo negribas savam 
cilvēkam teikt neko sliktu. Bet tādā 
samiernieciskā garā mēs nekur uz 
priekšu netiksim. 

Diskusijas gaitā izskanēja doma 
par Vislatvijas streiku. Manuprāt, tas 
tomēr nav iespējams, jo cilvēki tam 
nav gatavi. Viņi nav pārliecināti, ka 
streiks sniegs vēlamo risinājumu. 
Personiski arī es neatbalstu Vislatvijas 
streiku, tomēr atsevišķu profesiju 
darbinieku streikiem Latvijā iemeslu 
ir gana daudz – ja priekšā ir grāvis, 
bet tam jātiek pāri, tad ir jālec.

ansis BOgustOVs, žurnālists:
– Dobelē ir ļoti augsts bezdarba 

līmenis, bet cilvēki mūsu sarunā bija 
visai miermīlīgi. Varbūt tāpēc, ka uz 
tikšanos pārsvarā bija atnākuši in-
teliģences pārstāvji. Skolotājas dēls 
būdams, es labi zinu, kādā situācijā 
šobrīd nonākuši pedagogi. Mana 
mamma tagad ir bezdarbniece.  

Runājot par problēmām, kuras 
cilvēki piesauca šajā tikšanās reizē, 
ir skaidrs, ka daudzi vēl īsti neizprot, 
kādas lietas atrodas pašvaldības 
kompetencē, par kurām atbildība 
gulstas uz darba devēju pleciem un 
par kurām izlemj valdība. Dažbrīd 
viss tiek mests vienā katlā. Vainot 
visā valdību nav korekti. Mēs mē-
dzam domāt un rīkoties divkosīgi – 
sakām, ka korupcija ir slikta, bet tajā 
pašā laikā uzskatām, ka “piecīšus” 
dakteriem dot drīkstam. Kad cilvēks 
saņēmis darbā radus un draugus, vi-
ņam nepatīk, ka citi par to aizrāda. 
Šī informatīvā kampaņa ir viens no 
instrumentiem, kas māca arī deba-
tēt, izrunāt savu sāpi un veidot ko-
rektu dialogu. 

Pieļauju, ka mēs savās prasībās 
līdz šim varbūt neesam bijuši pie-
tiekami konkrēti, tāpēc arī dialogs 
nav bijis gana auglīgs. Pirms piesolīt 
streiku, vienmēr ir jāizrunā, kas pa-
veikts līdz šim radikālajam solim, lai 
argumentēti pierādītu, ka streiks pa-
tiešām ir vienīgā iespēja, kā aizstāvēt 
savas intereses. Mēs reizēm nenovēr-
tējam to, kas izdarīts – ne jau viss ir 
tikai slikti. Nevajag sevi tikai šaustīt 
un kaisīt pelnus uz galvas, jo ir taču 
paveiktas arī labas lietas l

Aktualitātes

Viens no LBAS rīkotās informatīvās kampaņas “Zini savas 
tiesības!” pasākumiem šoruden risinājās Dobelē, kur ar 
iedzīvotājiem tikās Dobeles mērs Andrejs SPRIDZāNS, Zemgales 
reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs Valdis DūMS, 
Nodarbinātības valsts aģentūras Dobeles filiāles vadītāja Ilze 
INDRIKoVA, LBAS priekšsēdētājs Pēteris KRīGERS un LBAS 
Jelgavas konsultāciju centra vadītāja Ligita BRAhMANE. 
Diskusiju vadīja žurnālists Ansis BoGuSToVS, aicinot visus 
klātesošos iesaistīties debatēs.
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Džoanna EglītE

Jautrais ToDo ir Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienī-
bas sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju rī-

kotās bērnu drošības kampaņas 
varonis. Kampaņas gaitā ToDo 
iecerējis satikties ar vismaz 
5000 jaunāko klašu skolēniem 
visos Latvijas novados. Projektā 
iesaistījies arī Darba drošības un 
vides veselības institūts, “Latvijas 
Gāze”, “Latvenergo”, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests, 
kā arī drošības kompānija “Grifs 
AG”. Projekts tapis ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu.

Šogad ToDo iecerējis apceļot 
11 Vidzemes un Latgales pilsētas. 
Nākamgad plānots doties pie citu 
Latvijas reģionu bērniem. ToDo un 

viņa komanda palīdz 
nostiprināt jau eso-
šās un apgūt jaunas 
zināšanas par drošī-
bu dažādās situāci-
jās, ar kurām ikdienā 
var saskarties jebkurš 
bērns.

 ToDo māju – 
četras pārvietoja-
mās mācību rotaļu 
istabas – veidojusi 
māksliniece Marta 
Gaile-Eglīte. Kopā ar 
drošības cimdu ToDo un viņa pa-
līgiem, kuru lomās iejūtas topošie 
aktieri, bērni mācās labāk atpazīt 
bīstamas lietas un situācijas, kā arī 
uzreiz saņem padomus, kā rīkoties, 
lai negadījumus novērstu un pasar-
gātu gan sevi, gan iespēju robežās 
arī citus. 

K a m p a ņ a s 
simbols ToDo 
ir Spānijā no-
tikušas drošī-
bas kampaņas 
līdzinieks. Bet 
mūsu cimda 
vārdu izdomā-
juši Latvijas 
bērni. Vārdā ir 
ieslēpts angļu 
to do – darīt, rī-
koties. Bet katrs 
no ToDo krā-

sainajiem “pirkstiem” simbolizē 
kādu no drošības aspektiem. ToDo 
komanda pievērš bērnu uzmanību 
tam, kādus riskus var radīt uguns, 
gāze, elektrība un ķīmiskās vielas, 
kā arī mudina vairāk domāt par 
personisko drošību. Bērniem ir 
svarīgi atpazīt gan dūmu detekto-

ra trauksmes signālu, gan zināt, ko 
nozīmē tā vai cita drošība zīme, lai 
neapjuktu, ieraugot telpā izvietotās 
informatīvās norādes par to, kur at-
rodas ugunsdzēšamais aparāts vai 
kur meklējama pirmās palīdzības 
aptieciņa ar pārsiešanas līdzekļiem. 
ToDo komanda bērniem māca arī 
to, kā atpazīt bīstamas situācijas ār-
pus mājas, piemēram, kā izturēties, 
ja viņus pagalmā vai uz ielas negai-
dot uzrunā sveši cilvēki. Bet virtuvē 
ToDo bērniem māca apieties ar da-
žādām elektriskajām un gāzes ierī-
cēm, kā arī atgādina par brīdināju-
ma zīmēm uz dažādu ķīmisko vielu 
iepakojumiem, kas ikdienā atrodas 
gan mūsu virtuvē, gan vannas ista-
bā, gan garāžā. 

Decembra vidū sāks darboties 
arī ToDo interneta mājas lapa – 
www.drosaistodo.lv l

“Profs 2009”  
meklē uzvarētāju

Novembra sākumā ToDo komanda ciemojās pie Rīgas Hanzas vidusskolas jaunāko klašu skolēniem. 

Fo
to

 –
 In

ga
 K

un
dz

iņ
a/

A.
F.

I.

ToDo māca bērniem droši dzīvot
Bērniem ir svarīgi 
atpazīt gan 
dūmu detektora 
trauksmes 
signālu, gan zināt, 
ko nozīmē tā vai 
cita drošība zīme

ToDo  
ir ļoti prātīgs un 

apdomīgs, tāpēc 
iekārtojis sev 

drošu māju.  
un tagad drošības 

cimds ToDo 
kopā ar atbalsta 

komandu, ņemot 
līdzi arī savu māju, 
ceļo pa Latviju, lai 
satiktu bērnus un 
stāstītu, kā dzīvot 

tā, lai izvairītos 
no dažādiem 

nelaimes 
gadījumiem un 

traumām.

B alvas “Labākā arodor-
ganizācija” mērķis ir ap-
zināt un novērtēt LBAS 
dalīborganizāciju aktīvā-

kās arodorganizācijas, kas aizvadītā 
gada laikā īpaši veiksmīgi strādāju-
šas savu darbinieku sociālo, ekono-
misko un darba tiesību, kā arī darba 
drošības interešu aizstāvībā.

Balvas un atzinības saņēma:
Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības Ogres ra-
jona padomes priekšsēdētāja airisa 
lepere

Bauskas rajona Vecsaules pamat-
skolas pirmorganizācijas priekšsē-
dētāja lauma Zariņa

Rīgas pilsētas 1. speciālās inter-
nātpamatskolas arodorganizācijas 
priekšsēdētāja ieva muktupāvela

AS “Latvenergo” Ziemeļaustru-
mu reģiona arodorganizācijas 
priekšsēdētājs laimonis sembergs

AS “Augstsprieguma tīkls” aro-
dorganizācijas priekšsēdētājs aivis 
Dišlers

AS “Cēsu alus” arodorganizācijas 
priekšsēdētāja laila Ābola

Rīgas 1. slimnīcas arodorga-
nizācijas priekšsēdētāja gunta 
Beķere

Rēzeknes slimnīcas arodorgani-
zācijas priekšsēdētāja elita Cīrule

Sociālās aprūpes centra “Litene” 
arodorganizācijas priekšsēdētāja 
marijanna logina

SIA “Knauf” darbiniekus apvie-
nojošās arodorganizācijas “Saurieši” 
priekšsēdētāja Jeļena Čerkasova

AS “Hanzas maiznīca” arodor-
ganizācijas priekšsēdētājs andrejs 
saņņikovs

AS “Cata” arodorganizācijas 
priekšsēdētājs edvīns Bērziņš

Apvienoto arodorganizāciju 
“Lauma” priekšsēdētāja ludmila 
Jevsejenkova

AS “Ventamonjaks” arodorganizā-
cijas priekšsēdētājs Viktors terešins

Dundagas novada Dundagas 
pārvaldes pirmorganizācijas priekš-
sēdētāja ruta emerberga

Šogad labākie arodorganizāciju 
vadītāji balvās saņēma keramiķes 
Baibas Dumpes radītās gaiša māla 
krūkas un krūzītes. Tās pasniedzot, 
LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija 
Marcinkēviča atklāja, kāpēc dāvanas 
ir tieši tādas un kāpēc arī nākamajos 
gados labākajiem iecerēts pasniegt 
māla krūkas:

– Mūsu paldies ir par labu darbu, 
kura vērtību ne vienmēr var pārrēķi-
nāt latos. Lai arodorganizāciju līderi 
tiktu galā ar saviem pienākumiem, 
vajag gan daudz spēka, gan iejūtības, 
gan sirds siltuma, gan labu domu. Šo 
krūku mālā ir zemes spēks, bet, lai 
pārtaptu par skanīgu trauku, mālam 
jāiziet podnieka krāsns ugunskristī-
bas. Te arī ir līdzības ar mūsu cilvē-
ku darbu, kurā pārvarētas grūtības 
sniedz gandarījumu un norūda l  

Iveta lAUDE

Šogad jau trešo rudeni pēc kārtas 
risinās konkurss profesionālo sko-
lu audzēkņiem “Profs”, kurā tiek 
iesaistīti jaunieši no visas Latvijas. 
Konkursa gaitā tā dalībniekiem jā-
rod atbildes uz vairākiem desmitiem 
jautājumu par darba tiesībām un 
darba aizsardzību.

Konkurss risinās trijās kārtās. 
Pirmajā kārtā šogad kopumā pieda-
lījās 2334 audzēkņi no 49 Latvijas 
profesionālās izglītības iestādēm.

11. decembrī visu piecu reģio-
nu – Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, 
Latgales un Rīgas – pusfinālu līderko-
mandas tiksies Bulduru Dārzkopības 
vidusskolā, lai pēdējā pārbaudī-
jumā cīnītos par uzvaru un titulu 
“Profs 2009”. Arī fināla jautājumi, 
kurus gatavo LBAS eksperti, būs gan 
par darba tiesībām, gan darba drošī-
bu, gan sociālā dialoga risināšanu un 
arodbiedrību darbību.

Katrs finālā uzvarējušās klases 
audzēknis saņems “iPod nano” at-
skaņotāju. īpaša balva tiks arī pārējo 
fināla komandu labākajam dalībnie-
kam. Savukārt visas piecas fināla ko-
mandu pārstāvētās izglītības iestādes 
saņems īpašu “Profs 2009” kausu un 
sporta inventāru 300 latu vērtībā.

Šī konkursa galvenais mērķis ir 
veicināt profesionālās izglītības ies-
tāžu audzēkņu interesi un izpratni par 
darba tiesībām un drošību, tādējādi 
viņus arī labāk sagatavojot darbam 
izvēlētajā profesijā. Tāpat tas ir viens 
no veidiem, kā rosināt izglītības ies-
tādes vairāk uzmanības pievērst tieši 
to zināšanu apguvei, kas jauniešiem 
būs nepieciešamas viņu darba dzīvē.

LBAS konkursu rīko ar ESF finan-
siālu atbalstu. Konkursu atbalsta 
arī Izglītības un zinātnes ministrija, 
Labklājības ministrija, Valsts darba 
inspekcija un Darba drošības un vi-
des veselības institūts l

Jau trešo gadu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 
pirms Latvijas dzimšanas dienas uz svētku pasākumu kopā 
aicina labāko arodorganizāciju vadītājus no visiem Latvijas 
novadiem. Šogad LBAS balvu “Labākā arodorganizācija 2009” 
un Atzinības rakstus saņēma 14 uzņēmumu un iestāžu 
arodorganizācijas.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča (no labās) 
sveic Rīgas pilsētas 1. speciālās internātpamatskolas arodorganizācijas 
priekšsēdētāju Ievu Muktupāvelu

Godam pelnīts! Īpašo balvu 
par mūža iegul-
dījumu arod-
biedrību darbā 
saņēma Valsts 
iestāžu, pašval-
dību, uzņēmu-
mu un finanšu 
darbinieku arod-
biedrības Valmieras rajona komitejas 
priekšsēdētāja aina melBĀrDe – 
viņa arodbiedrību darbā aizvadījusi 
42 gadus. 
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Sarunā piedalījās:
Roberts Ķīlis, sociālantropologs, Rīgas 
Ekonomikas augstskolas asociētais profesors
Valdis Keris, Veselības un sociālās aprū-
pes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs
Jānis Krastiņš, Izglītības un zinātnes  
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs
Guntis Zēvalds, Latvijas Apvienotās 
policistu arodbiedrības viceprezidents

– Pēdējā laikā par streiku savu 
interešu aizstāvībai runājuši skolo-
tāji. taču notikumu gaita liecina, 
ka streiks, visticamāk, nenotiks.

J. Krastiņš: – Mums streiks nekā-
dā gadījumā nav pašmērķis. Streiki 
vai citas protesta formas nerodas uz 
līdzenas vietas, bet tur, kur nav kva-
litatīvs sociālais dialogs. Es Izglītības 
darbinieku arodbiedrībā strādāju 
kopš 1995. gada. Un šajos gados 
vienmēr, kad ticis pieņemts budžets, 
skolotāji ir gājuši pie Saeimas cīnīties 
par savām algām, jo mūsu skolotāju 
algas ir zemākās Eiropas Savienībā. 
Zināt, kā ir? Pēc budžeta pirmā la-
sījuma visi deputāti nāk ārā, smaida 
un saka: “Mēs jums palīdzēsim, mēs 
visu izdarīsim.” Visi sola! Bet pēc 
otrā lasījuma, kad mēs atkal stāvam 
pie Saeimas durvīm, ar mums vairs 
runā tikai opozīcijas deputāti. Pārējie 
mūk pa citām durvīm. 

r. Ķīlis: – Pirms šīs sarunas 
detalizēti pārskatīju jaunākos pē-
tījumus par 13 Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstīm, arī par 
Latviju – par to, kā iedzīvotāji vēr-
tē pašreizējo situāciju, ko viņi vēlas 
savā dzīvē sasniegt un kādas meto-

des šo mērķu sasniegšanai izmantot. 
Un atklāju ļoti interesantu lietu. Citu 
starpā bija arī jautājums: “Kas jums ir 
svarīgākais, lai dzīve norisinās veik-
smīgi un saskaņā ar jūsu vēlmēm?” 
Trīs visbiežāk minētās lietas, kuras 
cilvēki bija atzinuši par sev būtis-
kākajām, bija veselība, izglītība un 
mājoklis. Darbs nebija tik svarīgs kā 
šie trīs elementi, kas tika novērtēti kā 
eksistenciāli būtiskākie. Un ir skaidrs, 
ka tad, kad tiek aizskartas cilvēkam 
visbūtiskākās lietas, sabiedrībā ne-
izbēgami rodas satraukums. Turklāt 
tas nav saistīts tikai ar krīzi – pat lab-
klājības stāvoklī tas tā varētu būt. Ir 
uzbangotas sajūtas, kuras tāpat vien 
nenorims.

V. Keris: – Valsts var būt ļoti pa-
teicīga par šo jēru klusēšanu. Varbūt 
tieši tas valstij rada pārliecību, ka 
tā var arī turpināt tādā pašā garā. 
Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā ir iekļautas gan tiesības uz 
kolektīvo līgumu, gan tiesības uz 
streiku savu interešu aizstāvēša-
nai. Latvijā Streiku likumu mēdz 
saukt par pretstreiku likumu, jo ir 
aizliegts gan ģenerālstreiks, gan arī 
solidaritātes streiki, kas ļautu atbal-
stīt to profesiju darbiniekus, kuri īsti 
streikot nemaz nevar. Mediķu strei-
ki tādi miroņu pirdieni vien būtu, jo 
mums nav tiesību nesniegt neatlie-
kamo palīdzību. To pašu var teikt arī 
par policistiem. Attīstītajās valstīs ir 
prakse, ka solidaritātes vārdā strei-
ko kāda cita nozare, lai aizstāvētu 
to nozari, kura pēc būtības streikot 
nedrīkst. Latvijā to nedrīkst darīt. 

Tāpēc mediķu streikiem, ko mēs 
pagājušajā gadā organizējām, vai-
rāk ir simboliska loma. Mēs varam 
tikai brīdināt par to, kas draud – ja 
valdība turpinās tādā pašā garā, tad 
plānveida medicīniskā palīdzība 
būs tikai par maksu, turklāt apdrau-
dēta būs arī neatliekamā palīdzība. 
Tagad redzam, ka mums, prognozē-
jot šādu situāciju, bijusi taisnība. Vai 
mēs tagad triumfējam un priecāja-
mies? Protams, nē! Mediķiem sāp 
tāpat kā visiem citiem.

Nevienu brīdi mēs neesam pra-
sījuši tādas algas, kādas ir attīstītajās 
Eiropas valstīs, bet veselības aprūpē 
strādājošo algām jābūt konkurēt-
spējīgām Latvijas tautsaimniecībā. 
Valdība pati veicina apburtā loka 
veidošanos, jo nekas tā nemotivē 
cilvēku nemaksāt nodokļus, kā pār-
liecināšanās par to, ka nodokļi netiek 
pareizi izlietoti. Skumji, bet jāatzīst, 
ka faktiski visus neatkarības gadus 
valdība no nodokļu maksātāju nau-
das nav tos pienācīgi novirzījusi ve-
selības aprūpei. 

– Mediķi nedrīkst streikot. arī 
policistiem tas būtībā aizliegts.

g. Zēvalds: – Jā, likums vienno-
zīmīgi saka, ka mēs to nedrīkstam 
darīt. Tāpēc būtu labi, ja atsevišķos 
gadījumos varētu paredzēt solida-
ritātes streikus. Mums jau arī arod-
biedrība ir ļoti “jauna” – to mums 
atļāva izveidot tikai pirms trim ga-
diem. Pa šo laiku jau esam pārlieci-
nājušies, ka gājieni un piketi ir tikai 
iespēja publiski paust savu viedokli. 
Tie situāciju neatrisina. Piemēram, 
pagājušā gada rudenī notika policis-
tu protesta akcija, kad mēs savas pra-
sības iesniedzām valdībai. Pēc tam 
mēs tikāmies ar toreizējo premjeru 
Ivaru Godmani. Viņš mūs uzklausīja 
un piekrita, ka vajadzētu censties ne-
atlaist darbiniekus un nemazināt al-
gas. Pēc šīs sarunas pagāja tikai pāris 
dienas, kad policija saņēma 11. no-
vembra “dāvanu” – rīkojumu par 
darbinieku atlaišanu. Reāli dialoga 
starp darba devēju un darba ņēmēju, 
ja mēs šajās lomās iztēlojamies arod-
biedrības un valsti, nav. Būtībā katrs 
runā savu. Šajos monologos tiesības 

izteikties ir abām pusēm, bet lēmu-
mu pieņem tikai valsts. 

V. Keris: – No tā, cik attīstītas ir 
nozares, kas nodrošina drošību, iz-
glītību un veselības aprūpi, ir atkarī-
ga sabiedrības drošība. To paredz arī 
ANO plāns cīņai ar krīzi. Viens no 
ieteikumiem ir nodrošināt stabilu un 
rīcībspējīgu sabiedrisko sektoru, jo 
tikai tad, kad cilvēki jūtas droši, viņi 
visu enerģiju var veltīt tam, lai veik-
smīgi risinātu ekonomiskos jautā-
jumus. Šim plānam bija piebilde, ka 

tās valstis, kas šos ieteikumus ņems 
vērā, saņems arī palīdzību, lai atrastu 
izdevīgus finanšu donorus. Tā vietā, 
lai Latvijas valdība mūs informētu 
vismaz par to, ka tāds plāns ir, mēs 
tiekam baroti ar tēzēm, ka vienīgais 
plāns ir tas, kuru tajā laikā piedāvā-
ja Godmaņa valdība, kas bija visai 
haotisks un nepārprotami sevī nesa 
tagad samilzušo problēmu iedīgļus. 

Kāpēc no iedzīvotājiem tiek slēp-
tas svarīgas lietas? Vai mūsu valstī at-
dzimusi vecā labā tradīcija, ka ierēd-
ņu neizdarība un stulbums tiek slēpti 
ar zīmogu “slepena informācija”? Pat 
Latvijas valdības atbildes Eiropas 
Komisijai par veselības aprūpi mūsu 
valstī kvalificētas kā slepena infor-
mācija. Kas tur varētu būt slepens? Jā, 
vecajos padomju laikos viss bija sle-
pens, ieskaitot mirstību no infekciju 
slimībām un bērnu traumatismu. Vai 
tagad mēs atkal būtu nonākuši tur-
pat? Tik pārmērīga slepenība, kāda 
valda pašlaik, nekalpo demokrātis-
kas sabiedrības attīstībai. 

J. Krastiņš: – 2007. gadā Pasaules 
Banka atsūtīja dokumentu par izglī-
tību ar ieteikumiem, ko tās sistēmā 
vajadzētu mainīt. Šim dokumentam 
uzlikts zīmogs “Ierobežotas lietoša-
nas informācija”. Manuprāt, ja nebūtu 
noticis tāds absurds un pedagogiem 
būtu bijusi iespēja ar to iepazīties un 
pārdomāt, kādas problēmas mūsu 
izglītībā saskatītas no malas, tagad 
situācija izglītībā nebūtu tik traģiska. 

r. Ķīlis: – Dokumentā, kuru jūs 
pieminējāt, ir runa gan par veselī-

bas, gan pensiju reformām, gan par 
augstākās izglītības organizēšanu. 
Bet šis dokuments joprojām ir “iero-
bežotas lietošanas informācija”. Bet 
ne Pasaules Bankas, ne kādas citas 
organizācijas interesēs nav veidot 
šo slepenumu. Tas ir tikai un vienīgi 
Latvijas valdības lēmums. Šo dīvai-
no slepenošanu var iztulkot tikai kā 
neuzticību iedzīvotājiem, liekot no-
prast, ka viņi tiek uzskatīti vai nu par 
stulbiem, vai bīstamiem, ja jau reiz 
nedrīkst zināt, kas viņus skar. 

Viena daļa valstisku lēmumu tiek 
pieņemti īstermiņa interesēs, lai ne-
kacinātu kādu ar ilgtermiņa sekām. 
Diemžēl Latvijā nav politiskās par-
tijas, kas aizstāvētu strādājošo inte-
reses. Faktiski arodbiedrības paliek 
vienīgās. Tāpēc jāļauj arodbiedrībām 
ietekmēt procesus. Savukārt arod-
biedrībām jādomā par to, kā jāstrādā, 
lai darbība būtu efektīva un no pro-
testa akcijām, ja tās tiek rīkotas, būtu 
arī kāds labums. Streiks ir ekstrēma 
protesta forma Satversmes ietvaros, 

Esam jau pārliecinājušies,  
ka gājieni un piketi ir  
tikai iespēja publiski paust 
savu viedokli.  
Tie situāciju neatrisina.   

Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības 
viceprezidents  

guntis ZēvAlDS 

Kā runāt, lai tiktu sadzirdēti?

Miers baro, nemiers posta –  
tā ir sena un labi zināma 
patiesība. Strīds nav 
labākā dialoga forma, jo 
sakarsēti prāti un dusmās 
raidīti pārmetumi ne 
vienmēr palīdz atrisināt 
sarežģītas situācijas. Taču, 
kad problēmas samilzt un 
vadzis pilns, kāds tur vairs 
miers! Ja kādam tiek darīts 
pāri un tas sāp, ir aplam 
ciest un izlikties, ka nekas 
nenotiek. Tā līdzībās var 
runāt par notiekošo valstī, 
kas skolotājiem, mediķiem 
un vēl citu profesiju 
pārstāvjiem liek domāt par 
streikiem un citām protesta 
formām, lai viņi tiktu 
saklausīti un saprasti.   

Situācija ir tik asa,  
ka tagad stāvēt malā un 
teikt, ka viss vienalga un 
tik un tā neko nevar mainīt, 
ir ļoti aplam.  
   

Sociālantropologs, Rīgas Ekonomikas 
augstskolas asociētais profesors  
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bet ar to jārīkojas ļoti pārdomāti. 
Streikot katru nedēļu būtu bezjēdzīgi, 
jo tad tam nebūtu vairs nekāda efek-
ta. Tas nozīmē, kā spēcīgāk jācenšas 
izmantot pārējās dialoga formas. Ir 
viena lieta, par kuru mums, iespē-
jams, jādomā ar starptautisko resursu 
atbalstu, proti, par domnīcu veido-
šanu darba ņēmējiem, lai viņi spētu 
formulēt konsekventus vidējā un ilg-
termiņa redzējumus un varētu kvali-
tatīvi piedalīties sarunās ar visādiem 
cipargalvām, lai nebūtu tikai bēdīgā 
alternatīva, ka mēs vai nu samieri-
nāmies ar to, ko lemj valdība, vai arī 
streikojam. Ir jābūt arī citiem risinā-
jumiem! Tagad jāizmanto arī priekš-
vēlēšanu laiks, kad politiskās partijas 
savā ziņā kļūst vājākas, jo tām ir jāsāk 
klausīties, ko saka tauta. (Smejas.) 

– Pasola jau arī kaut ko skolo-
tājiem, mediķiem...

r. Ķīlis: – Tāpēc arī tam, kam 
tiek solīts, ir vēsu prātu jādomā līdzi, 
cik daudz uz šiem solījumiem var 
paļauties. Piemēram, ja kāds jūs sis-
temātiski krāpj un tagad, pārrodoties 
mājās, kārtējo reizi saka, ka šis patie-
šām bijis pēdējais gājiens “pa kreisi”, 
vai jūs atkal noticēsiet?

V. Keris: – Runājot par valdības 
sadarbību ar darba ņēmēju, tāds me-
hānisms formāli pastāv. Ir Nacionālā 
trīspusējās sadarbības padome 
(NTSP) ar apakšpadomēm, kurās ir 
pārstāvji no arodbiedrībām, nozaru 
ministrijām un no darba devēju pu-
ses. Mums ir diezgan laba sadarbība 
ar Veselības ministriju – visus nor-
matīvos aktus, kas kaut kādā veidā 
skar darbinieku intereses, esam kopā 
veidojuši un vairākus jautājumus 
virzījuši uz NTSP, ja apakšpadomes 
kompetence kādā konkrētā gadījumā 
nav pietiekama. Bet nelaime tā, ka 
NTSP lēmumam ir tikai rekomendē-
jošs raksturs. Valdība to mierīgi var 
uzspraust uz nagliņas. Un tādā brīdī 
visiem, kas piedalījušies lēmuma vei-
došanā, nolaižas rokas. Kad valdība 
līdz pēdējam brīdim nevarēja atrast 
līdzekļus neatliekamajai palīdzībai, 
mēs sākām gatavot protesta akcijas, 
domājot, kā pacelt kājās visu valsti. 
Tikai tad, kad protesta akciju sagata-

vošanas process bija iegājis diezgan 
nopietnā fāzē, tad beidzot tie līdzekļi 
atradās. Un te nu ir runa par savstar-
pējo attiecību kultūru. Man gribas 
saprast, kāpēc valdība neprot ar sa-
biedrību sarunāties civilizēti? Man 
nešķiet normāli, ka tikai ar dūres vai 
mieta rādīšanu var panākt kaut kādu 
pretimnākšanu.

r. Ķīlis: – Latvijā vienmēr ir biju-
šas nerakstītas prioritātes – regresīvā 
nodokļu sistēma un ultraliberālisms 
attiecībā pret ekonomikas veicinā-
šanu. Maigi izsakoties, darba devēji 
vienmēr atrodas drusku labākā stā-
voklī nekā darba ņēmēji. Tas, kas 
tagad notiek, nav jautājums tikai par 
konkrētu profesionālo grupu inte-
resēm. Saprotot, ka fiskālā spriedze 
būs, būtiski ir izveidot mehānismu, 
kas ļautu saskaņot dažādu iedzīvo-
tāju grupu intereses tā, lai šī valsts 
nesabrūk. Lai nebūtu tā, ka visas 
problēmas vajadzētu risināt streika 
formātā.

J. Krastiņš: – Mums trūkst nor-
māla sociālā partnera. Man pretim ir 
Izglītības un zinātnes ministrija. Bet 
vai es ar nozares ministriju varu ru-
nāt par finansēm, ja Finanšu minis-
trija uzliek ķepu un nosaka, cik liels 
vai mazs tas budžets izglītībai būs. 
Līdz budžeta pieņemšanai mēs cīnā-
mies ar valdību, pēc tam – ar Saeimu. 
Un tā katru reizi. 

r. Ķīlis: – Normāli būtu, ka dar-
ba devēji un darba ņēmēji izspriež 
savā starpā, bet valdība pilda arbitra 
lomu. Latvijā valdība ir vienā pusē, 
bet otrā pusē arbitra nav vispār. Tad 
tā arī sanāk, ka pēkšņi visiedarbīgākā 
sāk šķist akmeņu valoda.

– tas ir kā tāds izmisuma sau-
ciens – ja jūs tik ļoti negribat mani 
saprast, tad nav citas izejas kā tikai 
streikot. Bet vai streikošana ir tas, 
ar ko jūs vēlaties nodarboties?

V. Keris: – Noteikti nē! 
J. Krastiņš: –Mēs diemžēl vēl ne-

protam aktīvi aizstāvēt savas tiesības. 
Man jāatzīst, ka vairākums pedago-
gu, pirmkārt, nedomā par sevi, bet 
domā par bērniem. Tas ir labi un tajā 
pašā laikā skumji. Tas ir ļoti labi, ja 
raugāmies no vecāku un bērnu vie-
dokļa, bet slikti no savu tiesību aiz-
sardzības viedokļa.

V. Keris: – Par medicīnas noza-
ri sakāms tieši tas pats. Pacients pie 
mediķa vēršas tad, kad viņam ne-
pieciešama palīdzība. Kā mediķis 
var novērsties un pateikt, ka viņam 
pašam ir slikti!? Tāpēc mūsu arod-
biedrība uzskata, ka streiks ir galējais 
līdzeklis, no kura mēs, cik vien iespē-
jams, cenšamies izvairīties. 

r. Ķīlis: – Tas varētu būt viens 
no skaidrojumiem, kāpēc Latvijā ir 
tik mierīgi. Jo visvairāk tiek aizskar-
tas intereses tajās profesionālajās 
grupās, kas orientētas uz sadarbību 
un rūpēm par citiem – vai tas būtu 
policists, skolotājs vai mediķis – viņa 
profesijas būtība ir palīdzēt. 

J. Krastiņš: – Skolotāji nevēlas 
streikot, bet šāda iespēja tomēr ne-
tiek noliegta. Mēs visu laiku turam 
roku uz pulsa un vērojam, kas notiks 
ar budžetu.

– varbūt streiks ir lietderīgs 
tad, kad pieklājīgais samierinā-
šanās klusums iemidzina sabied-
rības uzmanību un rada ilūziju, ka 
viss ir kārtībā.

r. Ķīlis: – Streiks tomēr ir risks. 
Ja daudzas sabiedrības grupas sāk 
pievērst sev uzmanību ar streikiem 
vai to pieteikumiem, tad palielinās 
kopējais trokšņa līmenis. Lai šajā 
troksnī būtu izredzes kādu sadzirdēt, 
vajag “trokšņot” vēl vairāk, piemē-
ram, plikiem staigāt! Lai pievērstu 
uzmanību, protestu formām jākļūst 
vai nu radošākām, vai ekstrēmākām.

V. Keris: – Var jau rīkot akcijas 
Eiropas mērogā. 

g. Zēvalds: – Maskavieši Krievijā 
izmaiņas Darba likumā panāca nevis 
ar piketiem, streikiem un gājieniem 
pie Krievijas Valsts domes, bet devās 
protestēt pie deputātu dzīvesvietām.  

r. Ķīlis: – Ir jāmeklē formas, kā 
spiest uz politiskajiem faktiem un 
saistīt tos ar atbalstu vai neatbal-
stu vēlēšanās. Politiķiem vēlēšanās 
ir vajadzīgas balsis. Kā un par ko 
elektorāts nobalsos, tas politiķiem 
ir dzīvības un nāves jautājums! Būtu 
ļoti svarīgi neiztērēt nākamo gadu. Ir 
jāizvirza savas prasības, liekot politi-
ķiem domāt ilgtermiņā. 

J. Krastiņš: – Acīmredzot arod-
biedrībām pienācis laiks izvērtēt 
partiju solījumus un reāli paveikto. 
Tā ir mūsu iespēja aktīvi neatbalstīt 
tos politiķus, kuri ar vieglu roku sola 
un pēc tam ar vēl vieglāku sirdi savus 
solījumus nepilda. 

r. Ķīlis: – Protams. Situācija ir 
tik asa, ka tagad stāvēt malā un teikt, 
ka viss vienalga un tik un tā neko 
nevar mainīt, ir ļoti aplam. Jābūt ne-
normāli bagātam, lai spētu nereaģēt 
uz to, kā ir.

V. Keris: – Ekspremjers Guntars 
Krasts ir teicis: “Ar naudu ir tāpat kā 
ar mēsliem – tur, kur to trūkst, nekas 
neaug, bet tur, kur to ir par daudz, – 
smird.” Acīmredzot ir jāmeklē saprā-
tīgs vidusceļš, jo nevar palikt tā, ka 
mūs dzen kā naglas sienā un vēl grib, 
lai mēs noticam, ka tas ir normāli l

Ilma RUgĀJA

Starptautiskā transporta darbinieku 
federācija (ITF – International Transport 
Workers' Federation) apvieno vairāk 
nekā 600 arodbiedrību visā pasaulē. 
Tās pārstāv vairāk nekā 4,5 miljonus 
transporta industrijas darbinieku – jūr-
niekus, dokerus, dzelzceļa, autotrans-
porta, civilās aviācijas un tūrisma jomā 
strādājošos. 

Transporta bizness ir globāls, un 
90 % preču iziet caur ostām. īpašnieki 
vienmēr ir ieinteresēti pēc iespējas lie-
lākā peļņā, ko nodrošina arī zemākas 
izmaksas. Tā pēc otrā pasaules kara, 
kad bija ievērojama kuģu “pārproduk-
cija” un ārkārtīgi zemas frakta likmes, 
daudzi īpašnieki sāka reģistrēt savus 
kuģus zem to valstu karogiem, kurās 
bija zemāki nodokļi vai kuras kādu aps-
tākļu dēļ nevēlējās vai nespēja kontro-
lēt jūrnieku darba aizsardzību. ITF jau 
vairāk nekā 60 gadus vēršas pret šādu 
“izdevīgo karogu” praksi, īpaši izceļot 
arī dokeru lomu. Ja kuģu īpašnieki ne-
piekrīt parakstīt koplīgumu, kurā ir no-
teikti minimālie standarti un prasības 
īpašniekiem, dokeri atsakās apkalpot 
šos kuģus. (ITF ir vienīgā organizācija, 
kas pārstāv kuģu apkalpju intereses 
globālā mērogā.) 

Biznesa interesēs tiek mēģināts ap-
iet arodbiedrību prasības, gan meklējot 
“lētās” ostas, kur arodbiedrības ir vājas, 
gan caur Eiropas Komisiju (EK) lobējot 
likumdošanas izmaiņas, kas vērstas uz 
dokeru darba nozīmīguma mazināšanu. 
Eiropas Komisija, novērtējot ITF dokeru 
darbu, to nodēvējusi par “pudeles kaklu” 
ostu un transporta biznesā. Taču šāds 
uzbrukums izraisīja pretreakciju – ITF 
uzsāka kampaņu pret “izdevīgajām os-
tām”, mēģinot plašāk attīstīt sadarbību 
ar dažādu valstu ostu arodbiedrībām, lai 
panāktu gan darba vides minimālo stan-
dartu ievērošanu, gan vienotu arodbied-
rību politiku un prasības visās ostās. Tā 
gan jūrnieki, gan ostu strādnieki tiek 
aizsargāti pret nemitīgu spiedienu un 
dempingu no īpašnieku puses. Viena no 
šīs kampaņas sastāvdaļām būs dialogs 
ar četriem lielajiem konteinerpārvadā-
tājiem, kuriem patiešām ir “dziļas kaba-
tas” un termināļi visā pasaulē. ITF vēlas 
apsēsties ar viņiem pie sarunu galda un 
panākt abpusēji izdevīgu vienošanos, 
nosakot vienotus standartus un tajā 
pašā laikā neļaujot pret strādniekiem 
jaunattīstības valstīs izturēties kā pret 
vergiem. ITF tas ir pa spēkam. ITF var, 
piemēram, aizsargāt dokerus Malaizijā, 
veicot saskaņotas akcijas pret pārvadā-
tāju Eiropā vai Amerikā. 

ITF dokeru nodaļas vadītājs Frenks 
Lejs (att. 2. no labās), uzskata, ka savu in-
terešu aizstāvībā streiks ir galējā protes-
ta forma, jo no tā cieš arī darba ņēmējs. 

– Ir arī citas protesta formas, kas 
ļauj izpausties radošāk. Mūsdienu eko-
nomika strādā kā precīzi noregulēts me-
hānisms, tāpēc vismazākā aizķeršanās 

kādā posmā var radīt ievērojamus zau-
dējumus visā tālākajā ķēdē. Piemēram, 
tā vietā, lai iekrautu 25 konteinerus 
stundā, dokeris iekrauj tikai 5, tajā pašā 
laikā ne uz brīdi neapstādinot darbu. 
Var atrast dažādus aizbildinājumus, lai 
piespiestu īpašnieku pārtraukt darbu un 
veikt drošības pārbaudes. Var “nejauši” 
sajaukt konteineru novietojumu termi-
nālī, kur atrodas 75 000 konteineru... 
Mēs gan tā neesam darījuši, jo vairāk uz-
ticamies sociālajam dialogam. un runa ir 
par pastāvīgu sociālo dialogu, kura gaitā 
jautājumi tiek risināti vēl pirms tam, kad 
tie pārvērtušies problēmās.

ITF algo 130 inspektorus visās 
pasaules ostās, jo kuģu īpašnieki ne 
vienmēr pilda koplīgumos paredzētās 
vienošanās. Tāpēc inspektori pārbau-
da, vai uz kuģiem tās tiek ievērotas. 
Es pats esmu inspektors Antverpenes 
ostā. Ja kapteinis atsakās sadarboties 
ar mani, piemēram, nevēlas uzrādīt 
maksājumu uzdevumus par jūrnieku 
darba samaksu, tad es varu šo kuģi ne 
tikai neapkalpot ostā, bet arī arestēt. 
Tā es esmu pārdevis piecus kuģus, bet 
iegūtos līdzekļus novirzījis samaksai 
par apkalpju darbu.

Lietuvas Neatkarīgās dokeru ap-
vienības priekšsēdētājs Vladimirs 
Bendoraitis (att. 3. no kreisās) uzskata, 
ka tikai mēs paši varam sakārtot lietas 
un vidi, kurā strādājam. Viņš to min kā 
vienu no iemesliem, kāpēc vajadzētu 
aktivizēt Baltijas valstu arodbiedrību 
darbu, lai tās enerģiskāk iestātos par 
savu biedru tiesībām. un pēc tam jau 
var izmantot arī to atbalstu, ko sniedz 
starptautiskās organizācijas. Jau tagad 
ir veiksmīga sadarbība ar citām Baltijas 
valstu ostām, konsultējoties, kā risināt 
konkrētus jautājumus. Tas palīdz gan 
reģionā veidot vienotu darbības politi-
ku, gan lieki netērēt laiku lietām, kuras 
jau ir atrisinātas. 

– Nereti mums jautā, vai ir korekti 
mūsu dokeriem prasīt Skandināvijas 
līmeņa algu.  Bet, salīdzinot ostu cenas 
par pārkrauto apjomu pie mums un 
Skandināvijas valstīs, izrādās, ka tās 
ir visai līdzīgas. Tad kāpēc algas tik ļoti 
atšķiras?

Latvijas ūdens transporta arod-
biedrības federācijas priekšsēdētājs 
aleksejs Holodņuks (att. 1. no labās): 

– Mēs runājām par darbaspēku 
globālajā tirgū. Kur ir globāla konku-
rence, tur ir arī atbilstošs algu līmenis. 
Dokeri ir augsti kvalificēti darbinieki, 
kuriem jāprot strādāt ar dažāda veida 
tehniku un dažādām kravām. Dokeriem 
ir jāzina, kā apieties ar katru konkrēto 
kravu, kā to nostiprināt... No dokeru 
profesionālisma arī atkarīga kuģu dro-
šība un cilvēku dzīvības. Pasaulē ir spe-
ciāli profesionālie dokeru reģistri, bet 
Latvijā dokeri diemžēl tiek klasificēti 
gandrīz vai kā melnstrādnieki. Agrāk, 
lai kļūtu par dokeri, bija nepieciešama 
ilgstoša profesionālā apmācība. Tagad 
šī sistēma pie mums ir nograuta l

ITF dokeri veido  
globālu aizsardzību

Vairākums pedagogu, 
pirmkārt, nedomā par sevi, 
bet domā par bērniem.  
Tas ir labi un tajā pašā 
laikā skumji.  

Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētājs  

Jānis KRAStIņš

Mediķu streiki tādi  
miroņu pirdieni vien būtu, 
jo mums nav tiesību 
nesniegt neatliekamo 
palīdzību. To pašu var teikt 
arī par policistiem.   

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētājs  
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Kā runāt, lai tiktu sadzirdēti?

Materiālu publicēšanai sagatavoja Guna rOZe
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Rīgā uz pārrunām ar Baltijas valstu ostu pārstāvjiem bija ieradušies ITF 
dokeru sekcijas pārstāvji, lai apspriestu turpmāko sadarbību un lemtu 
par pārstāvniecību ITF.
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guna roze

-C entrs cilvēkiem izrā-
dījies ļoti nepiecie-
šams, jo situācijas, 
kuras nākas risināt, 

liecina, ka darba vide Latvijā vēl nav 
pienācīgi sakārtota. Lai to izdarītu, 
noteikti jāpapildina iedzīvotāju zi-
nāšanas par darba attiecībām un ar 
tām saistīto likumdošanu. 

Mums izveidojusies laba sa-
darbība ne tikai ar vietējo arodor-
ganizāciju vadītājiem, bet arī ar 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Jelgavas filiāli un Zemgales re-
ģionālo valsts darba inspekciju. 
Organizējam kopīgus informatīvos 
pasākumus un dodamies izbrauku-
mos uz uzņēmumiem un pagastiem, 
kur tiekamies ar cilvēkiem, lai stās-
tītu, skaidrotu un pārliecinātu par 
viņu darba tiesībām. 

Pie mums uz konsultācijām pār-
svarā nāk cilvēki, kuri nav arodbied-
rības biedri. Algu nemaksāšana vai 
aizkavēšana vairāk notiek tieši tur, 
kur nav arodbiedrības. Gadās, ka 
darba devēji izlokās, solot, ka mak-
sās pēc mēneša, diviem, trijiem... 
Daļa cilvēku arī ir gatavi noticēt un 
pacietīgi gaidīt. Bet gadās arī tādi 
darba devēji, kuri būtu gatavi ne-
samaksāt vispār, ja darbinieki neat-
laidīgi neprasītu viņiem pienākošos 
atalgojumu.  

Arodbiedrības ir tikai retajos 
privātajos uzņēmumos, tāpēc mēs 
mēģinām pārliecināt gan uzņē-
mējus, gan viņu darbiniekus, ka 
tomēr būtu vērts izveidot savu 
arodorganizāciju, pie viena skaid-
rojot, ka arodbiedrības galvenais 
uzdevums ir nevis rīkot ekskursijas 
un Ziemassvētku eglītes bērniem, 
bet aizsargāt darbinieku tiesības. 
Agrāk vienīgā iestāde, kur darba 
ņēmēji varēja meklēt palīdzību pret 
viņiem vērstu netaisnību gadījumā, 
bija Valsts darba inspekcija (VDI). 
Taču atbalsts tiesvedībā, kas darba 
strīdu gadījumā nereti ir vienīgais 

risinājums, nav VDI kompetencē. 
Inspekcijas uzdevums ir apsekot 
uzņēmumus, par kuriem saņem-
tas sūdzības. Dzīvē gan izrādās, ka 
tad, kad rodas tāda nepieciešamība, 
vairākums cilvēku nemaz neprot 
uzrakstīt pieprasījumu tiesai, bet 
izmantot jurista palīdzību liedz tas, 
ka par šo pakalpojumu jāmaksā 
prāva summa. LBAS konsultāciju 
centrā mēs prasību pieteikumus 
tiesai sagatavojam bez maksas. 

Esmu ievērojusi, ka daudzi, kas 
atnāk pie mums uz konsultāciju, 
negrib atklāt ne savu vārdu, ne arī 
saka, kur strādā, jo baidās, ka par 
vizīti pie mums uzzinās darba de-
vējs un atlaidīs par sūdzēšanos. Taču 
gadās arī tā, ka varu cilvēkam pat 
neprasīt, no kura uzņēmuma viņš 
nācis, jo parasti, ja ir problēmas, 
pie mums nāk nevis viens, bet pēc 
kārtas vairāki cilvēki ar vienu un to 
pašu “diagnozi”. 

Ja ar darba devēju sarunu ceļā 
netiekam galā, tad palīdzu darbinie-
kam uzrakstīt prasības pieteikumu 
tiesai. Apmēram 30–40 % gadīju-
mos tie ir par neizmaksātām darba 
algām un neizmaksātiem atlaišanas 
pabalstiem. Katru piekto pieteiku-
mu nākas rakstīt par nepamatotu 
atbrīvošanu no darba. 

Izstāstīšu kādu gadījumu. Puisis 
godprātīgi strādāja kādā celtniecības 
firmā. Tad pēkšņi darba devējs vi-
ņam sāka rakstīt dažādus aktus par 
darba pārkāpumiem, līdz atbrīvoja 
no darba. Mēs puisim palīdzējām sa-
gatavot iesniegumu tiesai, lai darba 
uzteikumu atzītu par spēkā neesošu, 
jo akti bija sastādīti nepamatoti un 
tikai ar vienu mērķi – darba devējs 
negodīgā veidā gribēja atbrīvoties 
no sava darbinieka. Tiesa nolēma, 
ka puisis jāatjauno darbā, kas arī tika 
izdarīts. Parasti gan līdzīgi gadījumi 
beidzas ar to, ka vēlāk šo darbinieku 
atbrīvo, pusēm vienojoties vai pēc 
darbinieka uzteikuma, jo cilvēkam 
tomēr ir psiholoģiski grūti strādāt 
pie darba devēja, apzinoties, ka viņš 
tiek uztverts kā zobu sāpes. 

Mūsu prakse liecina, ka pēdējā 
laikā par aizvien biežāku parādī-
bu kļūst bosings, kas tagad mēdz 
būt saistīts ar priekšnieka vai darba 
devēja vēlmi atbrīvot vietu, lai pēc 
tam šajā vakancē varētu iekārtot sa-
vus radiniekus. Ierasti notiek tā, ka 
noskata kādu no strādājošajiem un 
sāk viņu “ēst laukā”. Tādā situācijā 
nonāca kāda sieviete, kas strādāja 
“Maxima” noliktavā. Viņa bija gud-
ra un zinoša darbiniece, kura savu-
laik strādājusi par veikala vadītāju. 
Zināju par šo problēmu un centos 
atbalstīt sievieti, taču kārtējā attie-
cību saspīlējuma brīdī viņa nespēja 

izturēt stresu un padevās – pati uz-
rakstīja atlūgumu. Viss sākās ar to, 
ka sievietei lika rakstīt atlūgumu, 
motivējot to ar “pušu vienošanos” 
un piebilstot, ka gadījumā, ja viņa 
nebūs ar mieru, gan jau tiks atrasts 
iemesls, par ko viņu atbrīvot no 
darba.

Bieži nākas konsultēt cilvēkus 
situācijās, kad paredzēta štatu sa-
mazināšana. Šādos gadījumos, kad 
darbinieki nojauš, ka uzņēmums 
gatavojas atbrīvot darbiniekus, ir 
svarīgi laikus tikt skaidrībā, kā būtu 
pareizāk rīkoties un kādiem darba 
devēja izvirzītajiem noteikumiem 
piekrist vai nepiekrist. Vienmēr at-
gādinu, ka iesniegumā nevajag rak-
stīt “lūdzu atbrīvot mani no darba, 
pusēm vienojoties”, jo tādu formu-
lējumu darba devējs var traktēt kā 
uzteikumu no darbinieka puses. Šis 
formulējums jāraksta tai pusei, ku-
ras iniciatīva tā ir. Ja tādu priekšliku-
mu izsaka darba devējs, tad lai viņš 
to arī uzraksta. Tad darbiniekam ir 
tiesības pretendēt uz atlaišanas pa-
balstu. Pretējā gadījumā var palikt 
ar tukšām rokām.

Taču jāatzīst, ka cilvēki baidās 
aizstāvēt savas tiesības. Vasarā uz 
konsultāciju atbrauca kādas nelielas 
lauku skolas pedagogi, jo viņiem ne-
bija izmaksāta atvaļinājuma nauda. 
Neviens gan nebija iedomājies uz šo 
sarunu līdzi paņemt savu darba lī-
gumu, tāpēc nākamo tikšanos saru-
nājām pēc nedēļas. Tad jau atbrauca 
vairs tikai daži skolotāji un paskaid-
roja, ka vairs nevēloties celt prasību, 
jo direktors “sadevis pa ādu”. Prasību 
tiesai bija gatava rakstīt vairs tikai 
viena skolotāja, kas piebilda, ka ir 
gatava tiesāties pat tad, ja procesu 
nāktos zaudēt, pamatojot savu ap-
ņēmību ar to, ka “nekas vairāk par 
minimālo algu jau nav palicis”. Taču 
līdz tiesai lieta nenonāca. Par sko-
lā izveidojušos situāciju uzrakstīju 
vēstuli Jelgavas novada domei. Tad 
arī lieta atrisinājās, un visi tās skolas 
skolotāji saņēma naudu, kas viņiem 
pienācās. 

Atbalstu mums ir lūguši cilvēki, 
kuri strādājuši, nenoslēdzot darba 
līgumu. Taču šajos gadījumos pa-
tiešām ir ļoti grūti palīdzēt, jo trūkst 
galvenā dokumenta, uz kuru balstīt 
savas prasības. Uzņēmēju sodīšana 
par nelegālu nodarbinātību ir Valsts 
darba inspekcijas ziņā. Es ikvienam 
darba ņēmējam vēlos likt pie sirds 
nekādā gadījumā nepaļauties uz 
darba devēja solījumiem, ka paraks-
tītais darba līgums pie viņa būs ab-
solūtā drošībā. Jāatceras, ka vienam 
līguma eksemplāram obligāti jāat-
rodas pie darba ņēmēja. Un te nav 
paredzēti nekādi izņēmumi l

Jāiemācās saņemt drosmi

Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības (LBAS) 
konsultāciju centrs Jelgavā 
darbojas jau gandrīz gadu. Te 
ikviens var saņemt bezmaksas 
konsultācijas darba tiesību 
un darba aizsardzības 
jautājumos. Centru vada 
Ligita BRAhMANE, kura 
pirms tam 15 gadus 
nostrādājusi uzņēmumā 
“Lattelecom”, kur vēl 
aizvien pilda arodbiedrības 
priekšsēdētājas pienākumus. 
Par savu darbu konsultāciju 
centrā viņa saka:

Inese VĪToLA, Jelgavas pašvaldības 
policijas patruļdienesta inspektore un 
arodbiedrības priekšsēdētāja:

– Mēs esam jauna arodbiedrība – 
organizāciju izveidojām tikai martā, ap-
vienojot apmēram 30 biedru. Tagad var 
teikt, ka pie mums viss ir klusi un mierī-
gi – konfliktsituāciju nav. Bet pirms tam 
gāja visādi. Arī nodibināt arodbiedrību 
nebija viegli, jo izjutām diezgan lielu 
pretestību. Ja nebūtu Ligitas Brahmanes 
atbalsta, diez vai pašu spēkiem to būtu 
paveikuši. Nepieciešamība veidot arod-
biedrību radās tad, kad nomainījās 
pašvaldības policijas vadība. Vairāki 
darbinieki uzskatīja, ka ir nepamatoti 
atlaisti, bet daudzi tajā laikā paši izvē-

lējās aiziet no darba, lai dotos strādāt 
uz ārzemēm. Tagad mūsu arodbiedrībai 
ar pašvaldības policijas priekšnieku 
Viktoru Vanagu izveidojusies ļoti laba 
sadarbība. Mēs tiekam aicināti uz vi-
sām sapulcēm, no arodbiedrības nekas 
netiek slēpts. Esam vienojušies gan par 
virsstundu apmaksu, gan panākuši, ka 
mācības notiek darba laikā, nevis uz 
atpūtas rēķina un mācību laiks tiek arī 
apmaksāts. Ja darbā vai uz mācībām 
jāierodas ārpus darba laika, arī par to 
tiek samaksāts. Pie mums vairs nav 
notikušas nepamatotas darbinieku at-
laišanas. Pavisam īsi varu teikt, ka ta-
gad Jelgavas pašvaldības policijā valda 
kārtība l

Reģionālo konsultantu  
pieņemšanas laiki
Pirmdienās . . . . . . . . 10.00–14.00
otrdienās. . . . . . . . . . 14.00–18.00
Ceturtdienās . . . . . . . 10.00–14.00

JElgAvA, Elektrības iela 10
Konsultante Ligita BRAhMANE
Tālr. 20 22 29 45
Epasts: ligita.brahmane@lbas.lv
lIEpĀJA, Celtnieku iela 19
Konsultants Guntis GūTMANIS
Tālr. 63 42 30 95 
Epasts: guntis.gutmanis@lbas.lv
vAlmIERA, Rīgas iela 10 
Konsultante Linda PēTERSoNE
Tālr.: 20 22 23 26; 64 23 32 21
Epasts: linda.petersone@lbas.lv

DAUgAvpIlS, Saules iela 5a
Konsultante Ingrīda GRADKoVSKA
Tālr.: 26 52 45 04; 65 42 44 54
Epasts: ingrida.gradkovska@lbas.lv
RīgA
Bruņinieku iela 29/31, LV1001
Konsultants  
darba tiesisko attiecību jautājumos 
Kaspars RāCENāJS (pieņem pēc pieraksta)
Tālr. 67 03 59 05
Epasts: 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
Epasts: martins@lbas.lv

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību  
un darba aizsardzības jautājumos

Edīte LISMENTE, slimnīcas “Ģinter
muiža” medicīniskās lietvedības māsa, 
Veselības un sociālās aprūpes darbi-
nieku arodbiedrības priekšsēdētāja:

– Mūsu slimnīcā pacientus aprūpē 
aptuveni 450 darbinieki, no kuriem 
apmēram 300 ir arodbiedrības biedri. 
Slimnīcas arodorganizācija izveidota 
jau padomju gados. Es to vadu gandrīz 
20 gadus. 

Mēs esam noslēguši koplīgumu. 
Diemžēl finansiālā situācija piespie-
dusi veikt atsevišķus grozījumus, kas 
visai sāpīgi skāruši darbinieku intere-
ses – tika samazinātas gan algas, gan 
piemaksas par darba stāžu un par dar-
bu īpašos apstākļos. Nācās piekrist, ka 
tiek samazināts apmaksātā atvaļināju-
ma ilgums – ja agrāk mums bija tiesības 
izmantot desmit papildatvaļinājuma 
dienas, kas pēc likuma mums pienācās 
par darbu īpašos apstākļos, tad tagad 
paredzētas vairs tikai piecas. Šiem 
kompromisiem piekritām, lai saglabātu 
pēc iespējas vairāk darba vietu. 

Sāpīgākā, protams, bija darbinie-
ku skaita samazināšana, kad nācās 
šķirties no daudziem pieredzējušiem 
speciālistiem. Darbinieku izvērtēša-

nas process, kas notika atlaišanas 
gaitā, bija smags gan nodaļu vadītā-
jiem, gan slimnīcas administrācijai, 
gan arodbiedrībai. Ja kāds uzteikums 
nebija pietiekami pārdomāts vai ra-
dās iespaids, ka nodaļas vadība visus 
lietas apstākļus nav nopietni izanalizē-
jusi, arodbiedrības valde iestājās par 
savu biedru interesēm. Bet pilnībā no 
darbinieku atlaišanas izvairīties nebija 
iespējams, tāpēc darījām visu, lai tas 
notiktu, neaizskarot cilvēku pašcieņu.  
Izmaiņas likumdošanā, kas strādājo-
šajiem pensionāriem “atņēma” 70 % 
no pensijas, veicināja pensijas vecu-
mu sasniegušo darbinieku aiziešanu 
pēc pašu iniciatīvas, jo viņiem turpināt 
strādāt kļuva finansiāli neizdevīgi.

Kopumā arodbiedrība ļoti veiksmīgi 
sadarbojas ar slimnīcas vadību. Lai ri-
sinātu dažādus svarīgus jautājumus un 
tiktu galā ar sarežģītām situācijām, tiek 
rīkotas apvienotās sēdes, lai pieņemtu 
abpusēji saskaņotus lēmumus. Man ir 
iespēja saņemt visu nepieciešamo in-
formāciju – kā arodbiedrības priekšsē-
dētāja esmu klāt slimnīcas vadības un 
struktūrvienību vadītāju apspriedēs, kā 
arī virsmāsu sapulcēs l

Labā prakse

Slimnīcas “Ģintermuiža” rudens talkā piedalījās (no kreisās) 
arodorganizācijas vadītāja Edīte Lismente, medmāsa Ingrīda Zīverte, 
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uldis Čāčus, aptiekas vadītāja  
Dace Pavlovska un galvenā māsa Anastasija Meiere.
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Vērts paturēt prātā!

l Nevajag rakstīt “lūdzu atbrīvot 
mani no darba, pusēm vienojo-
ties”, jo tādu formulējumu darba 
devējs var traktēt kā uzteikumu no 
darbinieka puses.

l Vienam darba līguma eksem-
plāram obligāti un bez izņēmu-
miem jāatrodas pie darba ņēmēja.

l Algu nemaksāšana vai aizkavē-
šana vairāk notiek tieši tur, kur nav 
arodbiedrības.

Fo
to

 –
 G

un
a 

Ro
ze



DARBINIEKU AVĪZE � 
NOVEMBRIS 2009

Iveta lAUDE

s tatistika liecina, ka no-
vembra vidū bezdarba 
līmenis valstī sasniedzis 
jau 14,7 %. Un šis skaitlis 

atspoguļo tikai to, cik cilvēku oficiāli 
reģistrējušies par bezdarbniekiem. 
Taču bezdarbnieka pabalstu saņem 
tikai aptuveni puse no bezdarbnie-
kiem – daļai jau beidzies pabalsta 
izmaksas termiņš vai nav iegūtas 
tiesības pabalsta piešķiršanai.

Tiesības saņemt bezdarbnieka 
pabalstu ir cilvēkam, kuram pie-
šķirts bezdarbnieka statuss, kopējais 
apdrošināšanas jeb darba stāžs ir 
vismaz viens gads un ja par viņu ir 
veiktas (bija jāveic) obligātās soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas bez-
darba gadījumam ne mazāk kā 9 
mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā 
pirms bezdarbnieka statusa iegūša-
nas dienas.

Kad Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā reģistrēts bezdarbnieka statuss, 
jādodas uz Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūru (VSAA), kur 
jāraksta iesniegums par pabalsta 
piešķiršanu, kā arī jāuzrāda doku-
menti, kas apliecina darba stāžu 
līdz 1995. gada 31. decembrim. 

Atsevišķos gadījumos nepieciešami 
vēl citi dokumenti.

Paliekot bez darba, cilvēkam nā-
kas daudz apdomīgāk plānot savu 
budžetu, tāpēc arī tik būtiska ir at-
bilde uz jautājumu, cik liels šis pa-
balsts būs. Un tas ir atkarīgs ne tikai 
no algas apmēra (no tās summas, 
par kuru maksāti sociālie nodokļi), 
bet arī darba stāža.

Darba stāžs 
Pabalsta apmērs, 

% no vidējās  
iemaksu algas

no 1 līdz 9 gadiem 
(ieskaitot) 50 %

10–19 gadi 55 %
20–29 gadi 60 % 

> 30 gadi  65 % 

Vidējo iemaksu algu pagaidām 
aprēķina no algas par sešu mēnešu 
periodu, neņemot vērā divus ka-
lendāra mēnešus pirms mēneša, 
kad iegūts bezdarbnieka statuss. 
Piemēram, ja bezdarbnieka statuss 
tiks piešķirts 2009. gada decembrī, 
tad vērā tiks ņemta vidējo apdro-
šināšanas iemaksu alga no šī gada 
1. aprīļa līdz 30. septembrim. 

Taču nākamajā gadā šī kārtība 
mainīsies – vidējo iemaksu algu 
aprēķinās par 12 kalendāro mēnešu 
periodu. Šāds lēmums pieņemts, lai 
nepieļautu pabalsta ļaunprātīgas iz-
mantošanas iespējas gadījumos, kad 
pēdējos mēnešos pirms atbrīvošanas 
no darba, piemēram, tiek izmaksāts 
krietni augstāks atalgojums nekā 
iepriekš.

Pabalsta izmaksas ilgums ir  
deviņi mēneši, taču to gaitā mai-
nās izmaksājamā pabalsta ap-
joms. Un to ietekmē arī darba stāža 
ilgums līdz bezdarbnieka statusa 
iegūšanai.

Ja darba stāžs ir no 1 līdz 9 ga-
diem (ieskaitot), tad pirmos 2 mēne-
šus pabalstu izmaksā 100 % apmērā, 
nākamos 2 mēnešus – 75 % apmērā 
no piešķirtā pabalsta apmēra, bet 
pēdējos 5 mēnešus pabalsts ir 45 lati 
mēnesī.

Ja darba stāžs ir no 10 līdz 19 ga-
diem (ieskaitot), tad pirmos 2 mēne-
šus pabalstu izmaksā 100 % apmērā, 
nākamos 2 mēnešus – 75 % apmērā 
no piešķirtā pabalsta apmēra, vēl 
2 mēnešus – 50 % apmērā, bet pēdē-
jos 3 mēnešus – 45 latus mēnesī.

Ja darba stāžs ir lielāks par 20 ga-
diem, tad pirmos 3 mēnešus pabal-
stu izmaksā 100 % apmērā, nākamos 
3 mēnešus – 75 % apmērā no pie-
šķirtā pabalsta apmēra, bet pēdējos 
3 mēnešus – 50 % apmērā.

Ir svarīgi paturēt prātā, ka gadī-
jumā, ja cilvēks pats uzteicis darbu 
vai darba attiecību pārtraukšanas 
iemesls bijis darbinieka pārkāpums, 
tad bezdarbnieka pabalstu piešķir 
ne agrāk kā divus mēnešus pēc bez-
darbnieka statusa iegūšanas.

Jau no 1. novembra gadījumos, 
kad tiek konstatēts, ka attiecīgajā 
sešu mēnešu periodā, par kuru ap-
rēķina vidējo iemaksu algu, cilvē-
kam ir bijuši atšķirīgi algas apmēri, 
aprēķināšanā neņem vērā vislielāko 
un vismazāko iemaksu algu. Bet no 
nākamā gada 1. janvāra līdzīgā situ-
ācijā neņems vērā zemāko un aug-
stāko algu 12 mēnešu periodā.

Bezdarbnieks  
un slimības pabalsts

Ja cilvēks, kas palicis bez darba, 
saslimst, tad viņa iespēju saņemt 
pabalstu ietekmē vairāki faktori. 
Jebkurā gadījumā cilvēkam nav 
tiesību vienlaikus saņemt divus 
pabalstus. VSAA preses sekretāre 
edīte OluPe komentē iespējamās 
situācijas:

– Ja cilvēkam ir darba attiecības, 
tad slimības naudu par pirmajām 
10 darbnespējas dienām (darbne-
spējas lapu A) izmaksā darba devējs. 
Ja slimot nākas ilgāk, ārsts izsniedz 
darbnespējas lapu B. Par laiku no 
11. slimošanas dienas līdz darbspēju 
atgūšanai pienākas slimības pabalsts, 
ko izmaksā Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūra. Taču slimības 
pabalsts tiek maksāts ne ilgāk par 26 
nedēļām no pirmās slimības dienas.

Bezdarbnieks nevar pretendēt uz 
slimības naudu, taču gadījumos, ja 
cilvēks saslimis ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc darba attiecību izbeigšanas, 
tad arī bezdarbniekam ir tiesības uz 
slimības pabalsta saņemšanu. Tikai 
ir vēl viens papildu nosacījums – sli-
mības pabalsts bezdarbniekam tiks 
izmaksāts tikai tādā gadījumā, ja 

pirms mēneša, kurā cilvēks atbrīvots 
no darba, darba attiecības ir ilgušas 
vismaz divus mēnešus. 

Ja pēc atbrīvošanās no darba 
ir iegūts bezdarbnieka statuss un 
piešķirts bezdarbnieka pabalsts un 
mēneša laikā cilvēks saslimst, uz to 
laiku, kamēr tiek izmaksāts slimī-
bas pabalsts, bezdarbnieka pabalsta 
izmaksu aptur, bet pēc tam atjauno, 
turklāt bezdarbnieka pabalsta iz-
maksas ilgums, kas noteikts, ņemot 
vērā apdrošināšanas stāžu, netiek 
samazināts par slimības pabalsta sa-
ņemšanas periodu. 

Bet tajos gadījumos, kad darba 
nespēja iestājusies pirms bezdarb-
nieka statusa iegūšanas, bezdarbnie-
ka statusu var iegūt tikai pēc izvese-
ļošanās, kad noslēgtas darbnespējas 
lapas.

 Tā kā dažu bezdarbnieka pa-
balsta piešķiršanas nosacījumu 
apspriešana vēl turpinās, tuvākajā 
laikā iespējami jauni grozījumi li-
kumā “Par apdrošināšanu bezdarba 
gadījumam”, kas var ienest izmai-
ņas bezdarbnieka pabalsta saņem-
šanā l
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šī gada attaisnotos izde-
vumus mēs vēl varē-
sim deklarēt trīs nā-
kamo gadu garumā, ja 

vien arī šo termiņu nenokoriģēs kādi 
grozījumi likumos un noteikumos. 
Tiesa, lai atgūtu pārmaksāto IIN, 
ikvienam no mums nāksies apbru-
ņoties ar krietni lielāku pacietību, jo 
agrākā triju mēnešu atmaksas ter-
miņa vietā maksimālais gaidīšanas 
laiks noteikts apaļa gada garumā.

Attaisnotie izdevumi par mācī-
bu un ārstniecības pakalpojumiem 
tiek summēti. Ja summa pārsniedz 
gadam noteikto atmaksas limitu, at-

likums var tikt pārcelts uz nākama-
jiem pieciem gadiem. Taču ir daži 
izņēmumi. Deklarējot izdevumus 
par saņemtajiem stomatoloģiskajiem 
pakalpojumiem, zobu protezēšanu 
vai plānveida operācijām, IIN at-
maksu var saņemt pilnā apmērā. Par 
2008. gadu tie būs 25 % no minēto 
pakalpojumu cenas. Tikai jāņem 
vērā, ka atmaksātā nodokļa summa 
nevar būt lielāka par to IIN summu, 
kas attiecīgajā gadā no cilvēka ienā-
kumiem pārskaitīta valsts budžetā.

Izdevumi par mācībām un me-
dicīnas pakalpojumiem rodas arī 
cilvēkiem, kuri nestrādā, naudu 
nepelna un līdz ar to arī nodokļus 
budžetā nemaksā. Šos izdevumus 
var deklarēt viņu tuvākie radinieki, 

piemēram, vecāki deklarē savu bēr-
nu attaisnotos izdevumus, bet pen-
sionāru tēriņus par ārstu apmeklē-
jumiem vai ārstēšanos slimnīcā var 
deklarēt viņu pieaugušie bērni. 

Pats galvenais, lai varētu preten-
dēt uz IIN atmaksu saistībā ar attais-
notajiem izdevumiem, ir saglabāt 
maksājuma dokumentus par sa-
ņemtajiem pakalpojumiem. Turklāt 
šajos dokumentos jābūt fiksētam 
personas vārdam un uzvārdam, kā 
arī personas kodam. Ārstniecības 
iestādēs, maksājot par pakalpojumu, 
ir vērts ik reizi piebilst, ka vēlaties 
saņemt čeku ar saviem “rekvizītiem”. 
Attaisnotie izdevumi, uzrādot čekus 
un apmaksātos rēķinus, jādeklarē 
tajā Valsts ieņēmumu dienesta teri-

toriālajā iestādē, kur deklarēta IIN 
maksātāja dzīvesvieta. 

Savus ienākumus ir vērts deklarēt 
arī tajā gadījumā, ja IIN pārmaksa 
radusies kādu citu iemeslu dēļ, pie-
mēram, cilvēks 2008. gadā strādājis 
nevis visu gadu, bet tikai astoņus 
mēnešus. 2008. gadā neapliekamais 
minimums mēnesī bija 80 latu, bet 
gadā – 960 latu. Un cilvēkam par 
gadu ir tiesības šo atvieglojumu sa-
ņemt pilnā apmērā, neatkarīgi no tā, 
cik mēnešu viņš strādājis. Ja strādāts 
tika astoņus mēnešus, tad neaplie-
kamais minimums tika piemērots 
tikai 640 latiem (80 x 8 = 640). Un 
tas nozīmē, ka cilvēks šajā gadīju-
mā var atgūt IIN pārmaksu – 25 % 
(tāda IIN likme tika piemērota 

2008. gadā) no summas, par kuru 
pienācās atvieglojumi – no 320 la-
tiem (960 – 640 = 320). Un tie ir 
80 lati. Tikai vēlreiz jāpiebilst – at-
gūt var tikai to, kas pārmaksāts. 
Piemēram, ja budžetā gada laikā kā 
IIN būs iemaksāti tikai 50 lati, tad 
tik daudz arī būs iespējams atgūt, ja 
būs izveidojusies IIN pārmaksa vai 
bijuši attaisnotie izdevumi, kurus 
varēsiet apliecināt ar atbilstošiem 
dokumentiem. 

Bet ko darīt cilvēkam, kas kāda 
iemesla dēļ nevēlas tērēt laiku ie-
ņēmumu deklarēšanai VID? Šajā 
situācijā labā ziņa ir tā, ka attaisnoto 
izdevumu un pārmaksātā IIN dekla-
rēšana ir brīvprātīga izvēle. Ja cilvēks 
to nevēlas darīt, nav spiesta lieta l

Par savu naudu        ir vērts 
pacīnīties 
Nauda zemē nemētājas, un to pa vējam laist nav prāta darbs, tāpēc ir vērts  
deklarēt savus tēriņus par mācību un ārstniecības pakalpojumiem.  
2009. gads ir pirmais, kad attaisnoto izdevumu apjoms, par kuriem varēs  
atgūt budžetā pārmaksāto iedzīvotāja ienākuma nodokli (IIN), ir 300 latu.  
Līdz šim nodokļu atmaksu varēja saņemt par izdevumiem 150 latu apmērā.  
Tiesa, jau oktobra vidū tika paziņots, ka no 2010. gada IIN atmaksu piemēros  
attaisnotajiem izdevumiem atkal tikai 150 latu apjomā. Taču tagad diskusijas  
vēl turpinās, apsverot iespēju vispār atcelt iespēju deklarēt attaisnotos izdevumus,  
pretendējot uz pārmaksātā IIN atgūšanu. 

Bezdarbnieka pabalsts – cik liels tas būs?
Šogad tika mainīti nosacījumi bezdarbnieka pabalsta 
saņemšanai. Pārmaiņas nāks arī ar nākamā gada sākumu. Ne 
vienmēr katru likumdošanas niansi iespējams paturēt prātā, 
tāpēc “Darbinieku Avīze” atgādina un informē, ar ko jārēķinās 
situācijā, kad tiek zaudēts darbs, jo tas, ka iegūts bezdarbnieka 
statuss, vēl nenozīmē, ka cilvēkam ir tiesības uz bezdarbnieka 
pabalsta saņemšanu.

Ņemiet vērā!

l Arī bezdarbniekam atsevišķos 
gadījumos ir tiesības uz slimības 
pabalsta saņemšanu. 

l Saeimā ir iesniegti priekšliku-
mi, kas papildus ierobežos lielāko 
sociālo pabalstu apmēru laika pe-
riodā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2012. gada 31. decembrim. 
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mārtiņš pUžUlS 
LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos

K āda uzņēmuma nolik-
tavas telpā, kurā ir tikai 
mākslīgais apgaismo-
jums, izveidoja ar stikla 

paneļiem norobežotu telpu, kurā 
ierīkoja trīs darba vietas. Prasības 
noliktavu apgaismojumam bija ļoti 
pieticīgas – no 100 līdz 120 luksi (lx) 
uz grīdas virsmas. Lai panāktu lielā-
ku apgaismojumu, tika pieliktas trīs 
dienasgaismas spuldzes (skat. foto), 
pirms tam neveicot nekādus aprēķi-
nus. Kad apgaismojums tika izmē-
rīts, tad izrādījās, ka 1. darba vietā tas 
ir 130 lx, 2. darba vietā – 139 lx, bet 
3. darba vietā – 152 lx. Darbiniecēm 
tika iedotas arī galda lampas, bet 
tām nebija iespējams regulēt augstu-
mu un nolieces leņķi.

Problēmu radīja arī tas, ka gais-
ma no griestu spuldzēm krita no 
mugurpuses, radot atspīdumu mo-
nitora ekrānā un arī ēnas. Savukārt 
galda lampas tikai sarežģīja situāci-
ju, jo atradās tādā līmenī, ka gaisma 
spīdēja acīs – tās nevis palīdzēja, bet 
tikai traucēja strādāt. Tāpēc dar-
binieces šīs galda lampas praktiski 
nelietoja. 

Kad izanalizēja mērījumu re-
zultātus, tika nolemts pārveidot šo 
darba vietu apgaismojumu. Būtībā 
pārmaiņas nebija lielas, bet izrādījās 
ļoti efektīvas – tikai mainot gaismas 
ķermeņu stiprinājumu konstrukci-
jā (darbs prasīja apmēram stundu 
darba), tika panākts, ka krietni mai-
nījās katras darba vietas apgaismo-
jums. Tagad 1. darba vietā tas bija 
jau 312 lx, 2. darba vietā – 330 lx, 
bet 3. darba vietā – 320 lx. Veicot šo 
rekonstrukciju, no lampām tika no-
tīrīti arī uz tām sakrājušies putekļi. 
Papildus darbiniecēm izsniedza arī 
vertikāli un horizontāli regulējamas 
galda lampas. Izvēloties katrai dar-
biniecei patīkamāko apgaismojuma 
kombināciju, galarezultātā 1. darba 
vietā apgaismojums tagad ir 398 lx, 
2. darba vietā – 427 lx, bet 3. darba 
vietā – 419 lx. 

Darba vietā apgaismojums var 
būt dabisks, mākslīgs vai kombinēts. 
Apgaismojumu jeb uz virsmu krīto-
šo gaismas plūsmas blīvumu izsaka 
luksos – 1 lukss ir 1 m2 liela laukuma 
apgaismojums, kuru rada 1 lūmenu 
liela gaismas plūsma. To vieglāk iz-
tēloties ar piemēru, ka pilnmēness 
naktī apgaismojums ir aptuveni 
0,25 lx, bet saulainā dienā tas var 

būt pat 100 000 lx. Redzes uztveri 
un darbaspējas atšķirīgi ietekmē arī 
apgaismojuma spektrs. Cilvēka acs 
vislabāk uztver dzeltenzaļu gaismu.

Ja cilvēkam ir normāla redzes 
uztvere, par pietiekamu uzskata 
apgaismojumu diapazonā no 50 
līdz 1000 luksiem. Strādājot dar-
bu, kura veikšanai nav nepiecie-
šama īpaša redzes piepūle, cilvē-
kam nepieciešamo redzes asumu 
nodrošina un nogurumu nerada 
300–500 lx apgaismojums. Darbi, 
kas saistīti ar smalku objektu aplū-
košanu un precīzu operāciju veik-
šanu, prasa pastiprinātu redzes 
piepūli – par tādu uzskata arī dar-
bu pie datora. Ja šis darbs turklāt ir 
intensīvs, tad nogurst acis un ro-
das arī vispārējs nogurums. Par re-
dzes pārpūli var liecināt sāpes acīs 
un redzes pasliktināšanās, dažādi 
funkcionāli redzes traucējumi, arī 
galvassāpes. Jāņem vērā, ka nepie-
tiekama apgaismojuma dēļ var at-
tīstīties tuvredzība.

Izvēloties telpas apgaismojumu, 
jārēķinās gan ar to, kādus darbus tajā 
paredzēts veikt, gan jāņem vērā strā-
dājošo individuālās redzes īpatnības. 
Ieteicamā apgaismojuma intensitā-
te ir 200–500 lx. Nepieciešamības 
gadījumā darba vietu var aprīkot 
ar lokālu mākslīgā apgaismojuma 
avotu. Gaismas avoti jānovieto tā, 
lai tie atrastos ārpus strādājošā tiešā 
redzeslauka. Lai pietiekami apgais-
motu darbalauku, jāizmanto lam-
pas ar regulējamo apgaismojuma 
plūsmas virzienu. Izgaismojot darba 
vietu pie datora, gaismas avots jāno-
vieto tā, lai gaisma tieši nespīdētu 

displejā. Gaisma arī nedrīkst spīdēt 
strādājošā acīs.

Sava lomu apgaismojuma izvēlē 
ir arī darbinieka vecumam. Vecāka 
gadagājuma cilvēki labāk jūtas, 
strādājot spilgtākā apgaismojumā. 
Vācijas Gaismas institūts 2005. gadā 
veica pētījumu, kurā iegūtie rezultā-
ti liecināja, ka cilvēki vecumā no 30 
līdz 40 gadiem vēlas strādāt par 10–
18 % spilgtākā apgaismojumā nekā 
jaunāka gadagājuma darbinieki. Bet 
vecumā no 40 līdz 50 gadiem kom-
forta sajūtu rada jau par 20–30 % 
spilgtāks apgaismojums. 

Tagad daudzviet tiek lietoti ap-
gaismes ķermeņi ar ekonomiskajām 
spuldzēm, kas ļauj samazināt elek-
troenerģijas patēriņu. Taču, mainot 
darba vietu apgaismojuma veidu, 
noteikti vajadzētu to arī izmērīt, lai 
pārliecinātos, vai tas ir optimāls.

Ar 1.1.2010. spēkā stāsies MK 
noteikumi Nr. 359 „Prasības darba 
vietu iekārtošanā”, kuros paredzētas 
arī noteiktas prasības telpu apgais-
mojumam, paredzot, ka darba vietas 
nodrošina ar dabisko apgaismojumu 
un aprīko ar mākslīgo apgaismojumu 
tā, lai kopējais apgaismojums būtu 
pietiekams nodarbināto drošībai un 
veselībai. Atbilstoši šiem noteiku-
miem, apgaismes ķermeņiem darba 
telpās un ejās jābūt izvietotiem tā, 
lai pasargātu nodarbinātos no nelai-
mes gadījumu un arodslimību riska. 
Noteikumi arī paredz, ka apgaismes 
ķermeņi ne tikai jāuztur kārtībā, bet 
arī regulāri jātīra – noputējušas un 
nokvēpušas lampas taču „noēd” tos 
vērtīgos luksus, kuriem jānokļūst 
līdz darba vietai l

Pareizs apgaismojums 
ļauj droši strādāt

Normunds TēRAUDS celtniecībā 
strādā četrus gadus, bet pirms tam 
pāris gadus strādājis arī kādā Anglijas 
kokapstrādes uzņēmumā, gatavojot pa-
letes. Atceroties šo savu ārzemju darba 
gadu pieredzi, Normunds piebilst, ka 
darba drošības prasības tur bijušas ļoti 
stingras:

– Aizsargbrilles uz acīm, cimdi rokās, speciālais apģērbs – bez tā visa pie dar-
ba nemaz nevarēju ķerties. Ja kādam ienāktu prātā strādāt bez darba cimdiem, par 
tādu pārkāpumu varēja pat no darba atlaist. Tādas prasības uzņēmumā bija pret 
visiem, neraugoties, no kurienes tu esi – no Anglijas vai Latvijas.

uzņēmums “Empower”, kurā Normunds tagad strādā, nodarbojas ar celtniecību, 
rekonstrukciju un elektromontāžu. Neraugoties uz to, ka šie darbi saistīti ar paaug-
stinātu traumatisma risku, Normunds neatceras gadījumu, kad kāds no viņa tagadē-
jiem kolēģiem būtu cietis negadījumā. Stingrās darba drošības prasības Normunds 
uztver kā pašsaprotamu lietu savās, kolēģu un arī līdzcilvēku interesēs:

– Drošības zīmes tiek izvietotas objekta iekšienē un arī pie ieejas būvlaukumā, 
lai uzreiz ir skaidrs, kādi riski te pastāv un kādi aizsarglīdzekļi strādniekiem ir nepie-
ciešami. Es savā darbā vairāk esmu saistīts ar elektroietaišu būvēm, tāpēc ļoti sva-
rīgi ir ievērot elektrodrošību un zināt, kurās vietās pienāk elektrības spriegums – tas 
ir jānorāda ar drošības zīmēm.  Kad tiek runāts par darba drošību, var šķist, ka viss ir 
absolūti skaidrs, vienkāršs un pašsaprotams. Taču jau pēc savas pieredzes zinu, ka 
katrs nākamais būvobjekts atšķiras no iepriekšējiem, tāpēc, sākot darbu jaunā vie-
tā, nevar teikt, ka es jau visu zinu. Katrs objekts ir jāiepazīst, sekojot tajā izvietotajām 
drošības zīmēm. Svarīgas ir arī darba drošības instruktāžas. un tas, kas pārrunāts, 
jāatceras un jāievēro ikdienā. 

Augšējo gaismas ķermeņu izvietojums piemērā aprakstītajās darba 
vietās pirms rekonstrukcijas (baltā krāsā) un pēc tās (zilā krāsā). 
Galda lampas – dzeltenā krāsā.

Gaisma ietekmē organisma psihis-
kās funkcijas un arī fizioloģiskos 
procesus. Nepietiekams apgais-
mojums darba vietā var izraisīt ne 
tikai nogurumu, samazinot darba 
ražīgumu, bet arī kļūt par iemeslu 
nelaimes gadījumiem un redzes 
bojājumiem. Nav vēlams arī pārāk 
spožs apgaismojums, jo pārāk daudz 
gaismas tāpat nogurdina cilvēku. 

2.1. Nesmēķēt. Izvieto uz durvīm un sienām telpās, iecirkņos ar viegli 
uzliesmojošām vielām vai telpās, kurās smēķēšana aizliegta. Lieto, 
kad smēķēšana var būt par ugunsgrēka cēloni.

2.2. smēķēšana un atklāta liesma aizliegta.  Izvieto uz ieejas durvīm, 
sienām telpās, iecirkņos, darba vietās, uz tvertnēm, ražošanas taras. 
Lieto, kad atklātā uguns un smēķēšana var būt par ugunsgrēka cēloni.

2.3. Gājēju kustība. Lieto, kad gājēju kustība aizliegta. Izvieto pie bīs-
tamo zonu, telpu, aizliegtu iecirkņu ieejām.

 
2.4. Nedzēst ar ūdeni. Izvieto elektroiekārtas izvietojuma vietās, no-
liktavās un citās vietās, kur aizdegšanās vai ugunsgrēka gadījumā ne-
drīkst lietot ūdeni.

2.5. Nav dzerams. Izvieto uz tehniskā ūdensvada un tilpnēm ar dzerša-
nai un sadzīves vajadzībām nederīgu tehnisko ūdeni.

 
2.6. Nepiederošām personām kustība aizliegta. Izvieto pie ieejām 
teritorijā, objektos, iecirkņos, uz telpu durvīm, pie bīstamām zonām, 
kad ieeja (pāreja) aizliegta, vai dienesta ieejas (pārejas) apzīmēšanai.

2.7. Iekšējā transporta kustība aizliegta. Izvieto vietās, kurās 
aizliegts lietot grīdas transporta līdzekļus, piemēram, iekrāvējus, 
transportierus.

2.8. Nepieskarties. Izvieto uz iekārtas, iekārtas mezgliem, durtiņām, 
paneļiem vai citām virsmām, kurām pieskaršanās ir bīstama.
 
2.9. Aizliegts. Izvieto vietās, kur nepieciešams brīdināt par bīstamību, 
nosakot konkrētas darbības aizliegumu. Lieto ar skaidrojošo uzrakstu. 
Skaidrojošo melnas vai sarkanas krāsas uzrakstu izvieto zīmes centrā, 
nelietojot sarkanu šķērssvītru.

2.10. Nestāvēt zem kravas. Izvieto bīstamās zonās, kurās notiek 
iekraušanas – izkraušanas darbi ar ceļamierīcēm.

 
2.11. sastatņu montāža. Izvieto vietās, kurās veic sastatņu montā-
žas – demontāžas darbus.

Darba drošības zīmes

Darba drošība ir 
pašsaprotama lieta

Darba vidē reizēm veidojas bīstamas situācijas, par kurām jābrīdina nodar-
binātie, vienlaikus sniedzot informāciju par atbilstošajiem aizsardzības pasāku-
miem. Šim nolūkam tiek izmantotas tā sauktās darba drošības zīmes. Drošības 
zīmes nedrīkst uzskatīt par līdzekli, kas aizstāj tehniskos vai citus darba aizsardzī-
bas līdzekļus, vai par līdzekli, kas var aizstāt nodarbināto profesionālo apmācību 
un instruēšanu par darba aizsardzības jautājumiem. 

Lai aizsargātu nodarbināto drošību un veselību, pieņemti MK noteikumi 
Nr. 400 (3.9.2002.) "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", kas 
izstrādāti, balstoties uz ES direktīvu.

Drošības zīmes iedala šādos veidos: aizlieguma zīmes, brīdinājuma zīmes,  rīko-
juma zīmes, pirmās palīdzības un evakuācijas izeju zīmes, ugunsdrošības zīmes, in-
formācijas zīmes, kā arī citi vizuāli vai akustiski signāli. Šajā numurā iepazīstinām ar 
aizlieguma zīmēm – zīmēm, kas aizliedz darbību, kura var radīt bīstamu situāciju.

Fo
to

 –
 M

ār
tiņ

š 
Pu

žu
ls


