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C

ementa ražošanas uz
ņēmumu
„CEMEX”
Latvijas
Investīciju
attīstības
aģentūra
pērn atzina par Latvijā otro eks
portspējīgāko uzņēmumu lie
lo un vidējo uzņēmumu grupā.
Tieši „CEMEX” pērn Latvijā bija
pirmais uzņēmums, kas saņēma
Zviedrijas Biznesa gada balvu ka
tegorijā „Korporatīvā sociālā at
bildība”, kuru piešķir ne tikai par
veiksmīgu biznesa attīstību, bet arī
par atbalstu sabiedrībai. Laikraksts
„Dienas Bizness” pagājušajā gadā
jauno cementa rūpnīcu Brocēnos,
kurā investēti 270 miljoni eiro, at
zina par Latvijas „Gada būvi”. Un
vēl „CEMEX” bija viens no tiem
uzņēmumiem, kas saņēma Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības bal
vu „Sadarbības partneris 2009”.
Par to arī visu runājam, tiekoties
ar „CEMEX” valdes priekšsēdētāju
Hosē Luisu Seiho GONSALESU
(Jose Luis Seijo Gonzalez) un perso
nāldaļas direktori Ivetu BUKANI.
– Jūsu uzņēmums pat šajā
ekonomiski sarežģītajā situācijā
darbiniekiem ne tikai nodrošina

darbu un atalgojumu, bet arī rod
iespēju piedāvāt papildu labumus.

H. L. S. Gonsaless: – Ceru, ka
savā dzīvē iemācīšos vēl daudz ko
jaunu, bet viena ļoti svarīga lieta
man kā vadītājam ir skaidra jau ta
gad – neatkarīgi no tā, kādi ir laiki,
man ir jābūt labam pret darbinie
kiem. Turklāt, jo grūtāki ir laiki, jo
vairāk ir jārūpējas par saviem cilvē
kiem. Jo tas ir vienīgais ceļš, kā tikt
laukā no krīzes.
– Jūs savā uzņēmumā strādājošajiem esat nodrošinājuši labus
darba apstākļus. Ko tas nozīmē?

H. L. S. Gonsaless: – Mēs vēl ne
esam perfekti. Bet mēs vēlamies tādi

Foto – no „CEMEX” arhīva

Grūtos laikos
par cilvēkiem
jārūpējas īpaši
būt. Tas ir vienīgais pareizais ceļš, ko
mēs arī vēlamies iet. Būtībā tas ir biz
ness – cik labi būsim pret cilvēkiem,
kas uzņēmumā strādā, tik veiksmīgs
arī būs mūsu bizness. Ja es ieguldu
naudu, es rēķinos, ka šis ieguldījums
man arī atmaksāsies.
–
Kas
cilvēkus
„CEMEX”? Atalgojums?

cilvēkiem būtiskas ir arī sociālās
garantijas. Uzņēmumā ir noslēgts
koplīgums, kas darbiniekiem pa
redz papildu labumus.
H. L. S. Gonsaless: – Cilvēkam
ļoti svarīga ir stabilitāte. Tā reizēm
ir pat svarīgāka par naudu.
I. Bukane: – Mēs esam iedibi
nājuši praksi, ka vadītāji regulāri –
vairākas reizes mēnesī – dodas uz
rūpnīcu pie strādniekiem. Cilvēki
zina, ka viņi var uzdot jebkuru jau
tājumu saistībā ar darbu. Vēl nesen
cilvēki mēdza arī taujāt, kad vi
ņiem maksāsim tādas algas kā Īrijā.
Tagad, kad jautājam, ko vajadzētu
uzlabot un vai ir vēl kādas vēlmes,
darbinieki atbild: „Galvenais, lai
mums būtu darbs.”

notur

I. Bukane: – Vispirms mēs rū
pējamies, lai darbiniekiem būtu
visi nosacījumi, kas ļauj viņiem
veiksmīgi strādāt un darba laikā arī
pilnībā veltīt sevi darbam. Ik gadu
piedalāmies vairākos atalgojuma
pētījumos, tāpēc varam teikt, ka
mūsu darbinieku algas ir konku
rētspējīgas kopējā darba tirgū. Taču

Mēs vēl neesam perfekti.
Bet mēs vēlamies tādi
būt. Cik labi būsim
pret cilvēkiem,
tik veiksmīgs arī būs
mūsu bizness.
Hosē Luiss Seiho GONSALESS

– Pagājušā gada novembrī tika
noslēgts jauns koplīgums. Vai, rēķinoties ar izmaiņām ekonomiskajā situācijā, bijāt spiesti kaut ko
būtiski mainīt arī koplīgumā?

Foto – Arnis Rugājs

Mēdz teikt, ka sabiedrība ir tik stipra un tieši
tik laimīga, cik sievietes, kas tajā dzīvo. Un sieviete labi jūtas, ja var sevi apliecināt gan darbā,
gan ģimenē.
Bezdarba statistika šobrīd ir pavisam nelāga – pieauguma tempi gan vairs nav tik strauji,
bet absolūtie skaitļi ir biedējoši augsti. Pēdējā
laikā starp jaunajiem bezdarbniekiem atkal
dominē sievietes – slēdzot izglītības iestādes,
bez darba paliek skolotājas. Bankrotējot vieglās rūpniecības uzņēmumiem, mazajām šūšanas darbnīcām un veikaliņiem, pārsvarā cieš
sievietes.
Daudzas sievietes sakās esam laimīgas par
to vien, ka viņām darbs vienkārši ir, pieciešot
dažādus darba tiesību pārkāpumus, cenšoties
noticēt neskaitāmajiem tukšajiem solījumiem
un mierinot sevi, ka aizkavētā alga reiz tomēr
tiks izmaksāta. Daudzās ģimenēs, kurās vīri
zaudējuši darbu un sieviete palikusi vienīgā
pelnītāja, tiek meklēta jebkura iespēja sagādāt
iztikas līdzekļus, piekrītot strādāt arī bez darba
līguma un saņemt algu aploksnē, lai tikai spētu
pavilkt ikdienas sadzīvisko pienākumu vezumu,
kurā starp citām problēmām ir arī kredīti par ģimenes mitekli.
Darba devēji, kuriem šajos laikos arī neklājas
viegli, apzinoties savu dominējošo situāciju, bieži
nostājas spēka pozīcijās. Aizvien biežāk un parasti tikai tad, kad cilvēks jau atlaists no darba,
nāk gaismā – viss sācies ar to, ka vienlaikus ar
atalgojuma samazināšanu palielināts veicamo
pienākumu apjoms, jo tikai piekrišana tādiem
nosacījumiem ļāvusi vēl kādu laiku saglabāt darbu... Tad arī top skaidrs, cik neizmērojama bijusi
cilvēka pacietība un spēja ciest klusu.
Daudzās valstīs, kur tāpat kā pie mums neiet
gludi, darba devēji, izprotot darbinieku problēmas, ievieš elastīgo darba laiku. Darba devēji
Latvijā uz šādu iespēju raugās skeptiski pat tad,
kad šāda darba laika shēma pilnībā sevi attaisnotu un dotu iespēju panākt vēlamos rezultātus.
Daudz biežāk darba devēji izvēlas citu politiku,
izvirzot pazemojošas prasības. Nepatīk? Raksti
atlūgumu un ej!
Protams, ar laiku ekonomika sāks atveseļoties. Taču, visticamāk, tās nozares, kurās pārsvarā nodarbinātas sievietes, atlabs vēlāk. Un tieši
sieviešu bezdarba laiks var ieilgt. Bet jebkurā
gadījumā šī krīze nebūs mūžīga. Un tieši tas ir
iemesls darba devējiem pat šajā nejauki drudžainajā laikā domāt, cik lojāls viņam būs tas darbinieks, kuru viņš gaidīs pie sevis, kad ražošanu
būs iespējams paplašināt. Tad laimētāji būs tie
darba devēji, kas arī tagad spēj domāt ilgtermiņā, izprotot savus darbiniekus un atbalstot, cik
vien tas ir iespējams. Jo darbinieku lojalitāte ir
biznesa augstākā pievienotā vērtība l

I. Bukane: – Pozīcijās, kurās
bijām spiesti „griezt”, meklējām arī
iespēju piedāvāt kādu citu labumu
vietā. Savulaik jubilāriem pasnie
dzām dāvanas naudas izteiksmē.
Tagad dāvinām kādu noderīgu lietu
ar uzņēmuma logo, šim nolūkam
netērējot tik daudz naudas.
Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä
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Eiropas Sociālā fonda
projekta „Darba attiecību
un darba drošības
normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un
uzņēmumos” aktualitātes
LBAS Mācību centrā Rīgā, Bruņinieku
ielā 29/31, bez maksas var saņemt
nesen klajā nākušo metodisko materiālu „Darba koplīguma loma
darba tiesiskajās attiecībās”, kurā
iekļauta informācija par darba koplīguma priekšrocībām, kā arī publicēts
darba koplīguma paraugs. Pieejama
arī darba aizsardzības rokasgrāmata
darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām. Tāpat iznākusi maza
grāmatiņa „Tavas darba tiesības” ar
padomiem darba tiesību jautājumos.
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

Patlaban aktualizācijai tiek gatavoti
seši tematiski izdevumi par darba
aizsardzību. Tos paredzēts izdot
2010. gada rudenī. Klajā nāks:
• „ Darba apstākļi un veselība
darbā”;
• „Darba higiēna”;
• „Darba drošība”;
• „Ergonomika darbā”;
• „ Darba aizsardzības
apmācības metodes”;
• „Psihosociālā darba vide”.
Grāmatu aktualizāciju veiks SIA
„Inspecta Prevention”.
l l l

Reizi mēnesī Latvijas Radio 1 klausītāji raidījumā „Krustpunktā” tiešajā
ēterā var uzdot savus jautājumus un
saņemt LBAS ekspertu atbildes par
darba tiesībām.
l l l

28. aprīlī Rīgā notiks Pasaules darba
aizsardzības dienai veltīta konference. Pirms konferences visos Latvijas
reģionos notiks semināri par darba
aizsardzības jautājumiem – 9. aprīlī
Liepājā, 14. aprīlī Valmierā, 16. aprīlī
Jelgavā un 23. aprīlī Daugavpilī.
l l l

Projekta ietvaros izstrādāta sistēma
„Ilgtspējas indekss”, kas dod iespēju novērtēt uzņēmumu korporatīvo
atbildību. Martā vērtēs tos uzņēmumus, kuri paši brīvprātīgi būs pieteikušies šim projektam. Aprīļa nogalē
sadarbībā ar laikraksta „Diena” pielikumu „Lietišķā Diena” tiks sumināti
labāk novērtētie uzņēmumi.
Sīkāka informācija mājas lapā
www.ilgtspejasindekss.lv
l l l

No janvāra Rīgā, Liepājā un
Daugavpilī kursē tramvaji, bet
Jelgavā un Valmierā – autobusi ar
arodbiedrību reklāmu, aicinot iedzīvotājus saņemt bezmaksas konsultācijas LBAS konsultāciju centros.
l l l

Martā tiks izdoti CD ar izglītojošām
īsfilmām un multiplikācijas filmām
par darba tiesisko attiecību un
darba aizsardzības jautājumiem.
Tie bez maksas būs pieejami LBAS
Mācību centrā.
Papildu informācija: projekta vadītāja Linda Romele, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: linda.romele@lbas.lv

Piespiedu izvēle – darbs vai bērni
Pārsla EGLĪTE

LZA Ekonomikas institūta pētniece,
demogrāfe, Latvijas Dzimumu līdztiesības
apvienības valdes locekle

N

av jau pirmā krīze, kuru
cenšamies pārdzīvot! Ma
nuprāt, 90. gadu sākumā
bija grūtāk. Tolaik darbu
pārtrauca mazražīgās rūpnīcas, kas
izejvielas saņēma no citām PSRS re
publikām un tajās arī realizēja savu
gatavo produkciju. Cilvēki palika bez
darba, bet bezdarbnieku atbalsta sistē
ma vēl nebija pilnībā izveidota. Tolaik
par tādu kā glābšanas riņķi kļuva da
ļēji apmaksātais bērna kopšanas at
vaļinājums, kuru pagarināja līdz trim
gadiem, vienlaikus samazinot izdevu
mus bērnudārzu uzturēšanai, kā arī
slēdzot daļu no tiem.
Šīs pārmaiņas tika veiktas, cerot,
ka sievietes tikai priecāsies par iespēju
pilnībā nodoties bērnu audzināšanai.
Taču tā tomēr nenotika. Labklājības
ministrijas un Eiropas Sociālā fonda
pasūtītā pētījuma „Dzimumu līdztie
sības aspekti darba tirgū” („Factum”,
Rīga, 2006, 256 lpp.) rezultāti liecina,
ka pašām sievietēm profesionālais
darbs ir vajadzīgs, lai pašapliecinātos,
sajustu savu neatkarību, būtu pārlie
cinātas par sevi, justos novērtētas un

neiestigtu ģimenes dzīves rutīnā (!).
Tādas vēlmes var pamatot arī ar izglī
tības līmeni, kas sievietēm Latvijā jau
tolaik bija augstāks nekā vīriešiem.
Iespējami augstāka izglītība nodroši
nāja gan iespēju strādāt labākā un ve
selību mazāk apdraudošā darba vidē,
gan arī ļāva nopelnīt lielāku algu par
to, kādu var saņemt, veicot mazkvali
ficētu darbu.
Veidojoties apstākļiem, kad ap
maksāto darbu nebija iespējams savie
not ar bērnu aprūpi, priekšroka aizvien
biežāk tika dota
darbam. Ģimenei
bija nepieciešami
vismaz divi pel
nītāji, lai apmie
rinātu tās vitālās
vajadzības un iz
audzinātu bērnus.
Šāda situācija ra
dīja neizbēgamas
sekas – dzimstība
pazeminājās līdz
tādam līmenim, ka nākamā paaudze
vairs nenodrošināja iepriekšējās pa
audzes kvantitatīvo nomaiņu – bērnu
skaitliski kļuva mazāk nekā vecāku.
Tieši tas bija iemesls, kāpēc Latvijā tā
pat kā vairākumā citu Eiropas valstu
iedzīvotāju sastāvā pakāpeniski sāka
pieaugt gados vecu cilvēku īpatsvars.

Tāda situācija draud ar strādājošo
darba augļu aizvien lielāka apjoma at
vēlēšanu vecāko paaudžu pensijām un
pakāpenisku iedzīvotāju skaita samazi
nāšanos jeb tautas izmiršanu.
ES dalībvalstīs tautas izmiršanas
draudus mēģina novērst ar dažādiem
paņēmieniem. Ir valstis, kas veicina
darba un ģimenes dzīves saskaņoša
nu, atbalstot sieviešu nodarbināšanu
uz nepilnu darba laiku. Ir valstis, kas
visiem vecākiem nodrošina iespēju
viņu bērniem uzturēties bērnudārzos
vai dienas cen
tros. Vēl citur
paļaujas uz algo
tajā darbā ma
zāk noslogotām
vecmāmiņām.
Latvijā zemo
algu dēļ sievie
tes reti izvēlas
strādāt nepilnu
darba laiku, bet
vietu bērnudār
zos trūkst. Ar vecmāmiņu atbalstu
arī nevar rēķināties, jo viņas vēl cen
šas sapelnīt sev iespējami augstākas
pensijas, lai vecumdienās nebūtu par
nastu bērniem.
Tuvojoties gadsimtu mijai, mūsu
politiķi aptvēra draudošās demogrā
fiskās briesmas. Tāpēc pirms gadiem

Viens no obligātiem
priekšnosacījumiem
ir bērnu
pieskatīšanas iespēju
nodrošināšana.

Grūtos laikos par cilvēkiem jārūpējas īpaši
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Toties vairāk domājam par ve
cākiem ar bērniem – tagad ar uzņē
muma atbalstu var rēķināties ne tikai
pirmo triju klašu, bet arī ceturto un
piekto klašu skolēnu vecāki.
H. L. S. Gonsaless: – Mūsu uzņē
mumā strādā arī ģimenes – vīrs un
sieva, vecāki un bērni... Pēc iespējas
cenšamies sniegt atbalstu, ja cilvēki
darba dēļ pārceļas uz dzīvi tuvāk ra
žotnei. Ja pirms pārcelšanās uzņēmu
mā strādājis viens no ģimenes locek
ļiem, meklējam iespēju piedāvāt darbu
arī otram, ja vien cilvēkiem ir tāda vēl
me un atbilstošas zināšanas.
– Kādas sociālās garantijas saviem darbiniekiem šobrīd ir visgrūtāk nodrošināt, bet kuras jūs tomēr
cenšaties saglabāt?

H. L. S. Gonsaless: – Šogad visai
sāpīgs bija veselības apdrošināšanas
polišu prēmiju kāpums – mūsu mak
sājums pieauga par aptuveni 30 %.
Sanāca dārgi, bet mēs tās tomēr iegā
dājāmies, jo spē
jām vienoties ar
apdrošinātājiem,
ka mūsu cilvēkiem
līdz ar to tagad būs
iespēja izmantot
plašāku medicīnis
ko pakalpojumu
klāstu.
– Jūs daudz
uzmanības
pievēršat darba aizsardzībai un drošībai.

apavus, aizsargbrilles, arī austiņas vai
ausu aizbāžņus, ja darba vidē ir paaug
stināts trokšņu līmenis. Uzņēmums no
sava budžeta apmaksā darba apģērba
tīrīšanu un mazgāšanu. Un katram va
dītājam ir pienākums vairākas reizes
mēnesī doties apgaitā pa ražotni, lai
konstatētu, vai teritorijā nav kādi riski,
kas varētu apdraudēt darba drošību.
– Vai kāds no darbiniekiem ir
mēģinājis pierādīt, ka individuālo
aizsardzības līdzekļu lietošana nav
nopietna lieta?

H. L. S. Gonsaless: – Par šiem jau
tājumiem mēs nediskutējam. Ja kāds
tiek pieķerts nelietojam nepieciešamos
aizsarglīdzekļus, viņam izsaka brīdinā
jumu. Tas nozīmē arī ceturkšņa prēmi
jas zaudēšanu. Ja kādam darbiniekam
gada laikā tiek izteikti divi brīdinājumi,
viņam draud atlaišana no darba. Un ir
viena lieta, kas nekādi nav savienoju
ma ar darbu „CEMEX” – alkohols. Tad
jau pirmo brīdinājumu var uzskatīt
par atvadām no darba. Mēs rosinām
arī darbiniekus
pašus laikus pa
manīt potenciā
los riskus darba
vidē un runāt
par tiem, lai tos
novērstu, pirms
nav notikusi kāda
nelaime.
I. Bukane:
– Mēs esam ie
kārtojuši speciālu
pastkastīti, kurā
darbinieki var atstāt savus ierosināju
mus par darba drošību. Un neviens no
ieteikumiem netiek atstāts bez ievērī
bas, turklāt trūkumi tiek novērsti, cik
vien ātri iespējams.
H. L. S. Gonsaless: – Pat izdegu
si spuldze nav sīkums. Svarīgi ir pēc
iespējas ātrāk ieskrūvēt jaunu. Mēs
lūdzam, lai darbinieki paši uzmanīgi
seko savai darba videi, jo viņi taču ir
pirmie, kas var pamanīt kādu trūku
mu vai defektu savā darba vietā.

Kad miljoni ir
ieguldīti tehnikā,
mēs nevaram
atļauties nerūpēties
par cilvēkiem, kas ar
šo tehniku strādā.

H. L. S. Gonsaless: – Darbinieku
veselība un drošība ir mūsu prioritāte.
Pat nekautrējamies teikt, ka esam „sli
mi” šajā ziņā.
I. Bukane: – Mēs pat stimulējam
uzņēmuma struktūrvienību sacensību
darba aizsardzības jomā. Pēdējā laikā
darbinieki paši ir sākuši daudz atbildī
gāk izturēties pret darba drošību.
– Kam jūs darba drošības jomā
pievēršat visvairāk uzmanības?

H. L. S. Gonsaless: – Ļoti stingri
sekojam, lai cilvēki lietotu individu
ālos aizsardzības līdzekļus – darba
aizsargapģērbu un ķiveres, piemērotus

– Kā jūs sadarbojaties ar savu
arodbiedrību un tās vadību?

H. L. S. Gonsaless: – Es to sauktu
par draudzīgu cīņu. Arodbiedrības

vadītāja Agita Ose ir ļoti labs darbinie
ku līderis. Viņa vienkārši rūpējas par
mūsu cilvēkiem. Un cilvēki viņai uz
ticas. Viņa zina visu un pazīst ikvienu.
Agita nepavisam nekautrējas aizrādīt
ne man, ne kādam citam no vadības,
ja ir pamanījusi kaut kādus trūkumus.
Man šķiet, ka viņa uzņēmumā ir visla
bāk informētā persona, jo cilvēki viņai
uzticas. Tiklīdz ir pamanīts kāds risks,
Agita mūs nekavējoties informē.
I. Bukane: – Viņa ne tikai uzklausa
un apkopo darbinieku vēlmes un lū
gumus, bet pati ļoti acīgi ievēro iespē
jamos riskus.
H. L. S. Gonsaless: – Nebūtu slikti,
ja pie mums strādātu vairāk tādu cil
vēku kā Agita. Mūsu filozofija ir ļoti
vienkārša – kad miljoni ir ieguldīti
tehnikā, mēs nevaram atļauties nerū
pēties par cilvēkiem, kas ar šo tehniku
strādā. Cilvēks ir dārgākais, kas mums
ir. Viņam ir jābūt paēdušam, viņam ir
jāsarūpē piemērots darba apģērbs un
jānodrošina pēc iespējas labāka darba
vide.
– Jūs zināt, kā „CEMEX” rūpnīcas darbojas citviet pasaulē. Ar ko
mūsu „CEMEX” ir īpašs, ja to vērtējam uz starptautiska fona?

H. L. S. Gonsaless: – Latvijas lielais
potenciāls ir tieši darbaspēks. Latvijā
cilvēki prot piemēroties situācijai, labi
pārzina valodas un ir strādīgi.
I. Bukane: – „CEMEX” reizi divos
gados katrā no saviem uzņēmumiem
veic darbinieku apmierinātības aptau
ju. Pagājušajā gadā aptauja uzrādīja,
ka 90 % no mūsu uzņēmuma darbi
niekiem ir apmierināti ar savu darbu.
H. L. S. Gonsaless: – Mēs priecāja
mies, ka mūs uzslavē, bet nekļūstam
lepni, jo zinām, ka varam būt vēl la
bāki. Nav runa par izpatikšanu, bet
par abpusēju un veiksmīgu sadarbību.
Protams, mums vēl būs ļoti daudz kas
jādara, jo situācija šobrīd nav vien
kārša. Un vēl jo vairāk tieši tāpēc mēs
veicinām informācijas apriti un iekšē
jo komunikāciju uzņēmumā. Cilvēki
grib būt informēti gan par uzņēmuma
attīstības stratēģiju, gan eksportu, par
visu. Mūsu atklātība un uzticēšanās
līdz šim ir attaisnojusies l

desmit sāka paaugstināt pabalstus
ģimenēm, ieskaitot bērna kopšanas
pabalstu, līdz tā apmērs tika noteikts
līdzvērtīgs bērna kopšanas atvaļinā
jumā esošā vecāka neto mēnešalgai.
Sākotnēji to pilnā apjomā izmaksāja
tikai tām māmiņām (vai tētiem), kas
līdz brīdim, kad bērns sasniedza gada
vecumu, bija pārtraukuši darba attie
cības. Krīzes laiks „apcirpis” pabalstu
maksimālo apmēru. Bet labi, ka tas
tomēr ir. Taču kas notiek pēc tam,
kad pabalsts vairs nepienākas? Jaunie
vecāki, lai nopelnītu iztikas līdzekļus,
atgriežas (vai ir spiesti atgriezties) al
gotā darbā. Kur likt bērnu? Jāved uz
dārziņu! Bet tur vēl rinda citu bērnu
priekšā – visiem vietu nepietiek... Tā
pieredze un dzīves mācība, ko vecā
ki apgūst, risinot dažādas problēmas
saistībā ar pirmo bērnu, daudzas
ģimenes attur laist pasaulē otro un
trešo atvasi – aptaujas liecina, ka ģi
menes parasti vēlas uzaudzināt vairāk
nekā vienu bērnu.
Lai tautas izdzīvotu un tajā pašā
laikā sievietēm tiktu nodrošināta
pilnvērtīga darba un ģimenes dzī
ve, viens no obligātiem priekšno
sacījumiem ir atbilstošu bērnu pie
skatīšanas iespēju nodrošināšana.
Ziemeļvalstis tādu risinājumu ir ra
dušas un sekmīgi īsteno l

Agita OSE uz
ņēmuma arodbied
rību vada jau vairāk
nekā 20 gadus –
jau no tiem laikiem,
kad „CEMEX” vietā
bija Brocēnu ce
menta un šīfera
rūpnīca. Agita ar smaidu atzīst, ka viņas
neatlaidība priekšniecībai reizēm droši
vien krītot uz nerviem. Taču viņa nesola, ka
turpmāk būs pielaidīgāka:
– Pēdējā laikā lielu strīdu ar vadību
nav bijis. Ja runa ir par kādu problēmu, kas
skārusi darbinieku intereses, priekšniecība
nejautā, kurš man to teicis, bet gan domā,
kā situāciju atrisināt pēc būtības.
Pagājušā gada nogalē tika pārslēgts
koplīgums. Gluži tik labs, kāds koplīgums
bija agrāk, tas nu vairs nav. Pirms tam jau
visu arī pārrunājām. Vadība par katru lietu
skaidroja, kas ir un kas nav viņu spēkos.
Liels ieguvums darbiniekiem bija jau tas,
ka arī šogad uzņēmums sagādāja veselī
bas apdrošināšanas polises.
Labi atceros to dienu, kad par „CEMEX”
valdes priekšsēdētāju kļuva Hosē Luiss
Seiho Gonsaless. Viņš atbrauca uz ražotni
Brocēnos, satikās ar cilvēkiem. Paspiedis
man roku, viņš latviski teica: „Labdien! Kā
iet?” Uz to atbildēju: „Labi! Un kā jums?”
Viņš uzreiz tulkam pārjautāja, ko esmu tei
kusi. Viņa vienkāršība saskarsmē ar cilvē
kiem ir ļoti patīkama. Hosē gan atzinies, ka
latviešu valoda viņam šķiet ļoti sarežģīta.
Mēs vienmēr aicinām administrāci
jas pārstāvjus piedalīties arodkomitejas
sēdēs. Tad ne tikai varam pārrunāt prob
lēmas savā lokā, bet arī uzreiz jautāt un
saņemt vadības atbildes.
Katrs „CEMEX” darbinieks apzinās, cik
svarīga ir saražotās produkcijas realizācija
un eksports. Martā atsāks ražošanu, kas
uz brīdi bija apturēta. Kam šajā laikā bija
iespēja doties atvaļinājumā, tas to arī da
rīja. Citi piedalījās remontdarbos. Bez nau
das cilvēki netika atstāti.
Vēl pavisam nesen katram darbinie
kam apaļā dzimšanas dienā vai darba jubi
lejā tika dāsna naudas velte – tas savulaik
bija ierakstīts arī koplīgumā. Tagad laiki
citādi un arī dāvanas citādas. Taču kāda
darbiniece man nesen teica: „Nevajag lielu
dāvanu. Galvenais, lai ir pārsteigums.” Un
jauki pārsteigumi ir vienmēr l
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– Es nevēlos braukt prom no Latvijas, bet šobrīd man nav citas
izejas. Man nepieciešams darbs! – tā savu stāstu sāk daudzi,
kas domā par iespēju dodies peļņā uz ārzemēm.
Iveta LAUDE

L

atvija Eiropas Nodarbinā
tības dienestu tīklā (EURES)
iekļāvās 2004. gada mai
jā, kad iestājāmies Eiropas
Savienībā un līdz ar to radās brīva
darbaspēka kustība. Sākotnēji Latvijas
iedzīvotājiem bija iespēja strādāt visās
jaunajās dalībvalstīs, kas ES pievieno
jās vienlaikus ar mums, kā arī Īrijā,
Lielbritānijā un Zviedrijā. Piecu gadu
laikā mums pakāpeniski vērušies arī
citu valstu darba tirgi, bet vēl jopro
jām ierobežojumi saglabājušies Vācijā
un Austrijā, kur darba tirgus oficiāli
ir slēgts. Tas nozīmē, ka Latvijas pil
soņiem, kas vēlas strādāt šajās valstīs,
ir nepieciešama darba atļauja. To var
iegūt, ja potenciālais darba devējs ga
rantē un nodrošina darba vietu, ap
stiprinot to ar darba līguma piedāvā
jumu. Interese par iespēju strādāt šajās
valstīs saistīta arī ar to, ka cilvēkiem
kopumā ir visai labas vācu valodas
zināšanas, tāpat Latvijas iedzīvotājiem
ar Vāciju tradicionāli izveidojušies so
ciālie kontakti.
Ja runājam par Latvijas nepilsoņu
tiesībām strādāt ārzemēs, tad viņiem
vēl aizvien saglabājas atšķirīga kārtī
ba – legālas darba attiecības var noslēgt
tikai tad, ja iegūta darba atļauja valstī,
uz kuru cilvēks vēlas doties strādāt.
Nodarbinātības valsts aģentū
ras (NVA) Eiropas Nodarbinātības
dienestu tīkla (EURES) menedžere
Žanna RIBAKOVA stāsta:
– Populārākās valstis, uz ku
rām tagad pārsvarā darbā dodas
cilvēki no Latvijas, ir Lielbritānija,
Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Vācija
un Nīderlande. Īrija, kura pēdējā laikā
darba iespēju ziņā zaudējusi lielu daļu
pievilcības, šajā sarakstā ieņem vairs
tikai 7. vietu – tur ir augsts bezdarba
līmenis. Taču darbaspēka plūsma uz

Ņemiet vērā!
l Lai dotos strādāt uz ārzemēm,
ir nepieciešamas vismaz elementāras svešvalodu zināšanas.
l Rūpīgi iepazīstieties ar visu nepieciešamo informāciju par valsti,
uz kuru vēlaties doties strādāt.
To var izdarīt NVA EURES mājas
lapā – www.nva.lv/eures
l Rēķinieties ar visai ievērojamiem tēriņiem, kas sākotnējā
posmā noteikti būs jāsedz no līdzpaņemtajiem līdzekļiem.

Īriju saglabājas, jo pastāv cieši sociā
lie kontakti ar cilvēkiem, kas darbā uz
Īriju aizbraukuši jau agrākajos gados.

– Pēdējā laikā iezīmējusies jauna tendence – cilvēki uz ārvalstīm
brauc ne pa vienam, bet jau ar visām ģimenēm.

– To jūt arī mūsu EURES kon
sultanti, kuriem jautā arī par iespēju
bērniem ārzemēs apmeklēt bērnu
dārzu vai skolu, taujā par sociālajām
garantijām. Tas nozīmē, ka pārcelties
plāno visa ģimene. Taču uzreiz teikšu,
ka ne visi, kas pie mums nāk konsultē
ties, arī aizbrauc. Mēs tikai sniedzam
informāciju, nevis palīdzam cilvēkiem
aizbraukt. Latvijā nav oficiālas statis
tikas, cik cilvēku izbraucis darbā uz
ārzemēm, taču Lielbritānijas statis
tikas dati liecina, ka pagājušajā gadā
tur strauji pieaudzis iebraucēju skaits
tieši no Latvijas – britu Darbinieku
reģistrācijas shēmā 2009. gadā reģis
trējušies 15 385 iebraucēji no Latvijas.
Salīdzinājumam – 2008. gadā pietei
cās 6980 iebraucēji. Taču jāņem vērā,
ka pastāv arī nelegālā nodarbinātība.
Tāpat ne visi cilvēki, kas aizbrauc,
iekārtojas darbā un strādā. Un katrā
valstī ir nedaudz atšķirīga iebraucēju
reģistrācijas sistēma.
Ja agrāk cilvēki pārsvarā meklēja
iespēju strādāt īslaicīgi un interesējās
par iespēju veikt dažādus vienkāršus
darbus, tad tagad palielinās interese
par iespēju strādāt kvalificētu darbu
savā līdzšinējā profesijā. Daudzi grib
strādāt būvniecībā. Pagājušajā gadā
jūtami pieauga ārstu, medmāsu un
pacientu aprūpētāju interese par dar
bu ārzemēs. Ārzemju darba devēji
pārsvarā piedāvā vakances viesnīcu
un restorānu servisa jomā, viņi inte
resējas par IT speciālistiem, tāpat arī
aicina cilvēkus sezonas darbos.
– Vai cilvēki ņem vērā atgādinājumu, cik nepieciešamas ir svešvalodu zināšanas?

– Diemžēl vēl daudzi uzskata, ka
gan jau ārzemēs tiks galā arī bez šīm
zināšanām. Bez tām cilvēks pat nesa
prot, kādu darba līgumu paraksta – tas
parasti ir sastādīts angļu vai konkrētās
valsts nacionālajā valodā. Tāpat, strā
dājot visvienkāršāko darbu, ir jāsa
prot, kādi uzdevumi jāveic.
– Kādi vēl pārpratumi mēdz rasties?

– Ne vienmēr cilvēki ir rēķinājušies,
cik fiziski smagi ir sezonas darbi. Viena
lieta ir novākt burkānu dobi savā maz
dārziņā, bet pavisam kas cits – rauties
vagās no rīta līdz vakaram. Tad arī
veselība mēdz pievilt. Sezonas darbos
atalgojumu aprēķina nevis pēc noteik

tas stundu likmes, bet pēc padarītā. Lai
par stundas darbu nopelnītu četrus
piecus eiro, nākas krietni papūlēties.
Līdzīgi ir arī viesnīcu servisa jomā pie
istabu uzkopšanas, rūpnīcās pie pako
šanas, fasēšanas un griešanas... Darbi it
kā vienkārši, bet apjoms ir tik liels, ka
ne vienmēr cilvēks ar to fiziski un arī
emocionāli spēj tikt galā.
– Vai cilvēki izmanto darbā iekārtošanas firmu pakalpojumus vai arī
darbu cenšas atrast pašu spēkiem?

– Gan tā, gan tā. Ja cilvēks vēlas
izmantot darbā iekārtošanas firmas
pakalpojumus, EURES konsultācijās
vienmēr atgādinām, ka likumīgas tie
sības to darīt ir tikai NVA licencētajām
firmām. Un pat tad ne vienmēr viss
notiek gludi. Pagājušajā gadā NVA
anulēja licenci 31 firmai, lielākoties par
nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
un pienākumu nepildīšanu. Šobrīd
Latvijā darbojas 63 NVA licencēti ko
mersanti, kuriem ir tiesības sniegt dar
bā iekārtošanas pakalpojumus.
– Kādi ir galvenie aspekti, kas
jāapsver pirms došanās darbā uz
ārzemēm.

– Ir jānovērtē sava konkurētspē
ja konkrētās valsts darba tirgū, savas
svešvalodu zināšanas, iegūtā izglītība
un kvalifikācija, prasmes un iemaņas
saistībā ar iecerēto darbu. Ja galvenais
motīvs darbam ārzemēs ir vēlme no
pelnīt, tad jāpatur prātā, ka ārzemēs
nāksies arī tērēties. Un šīs izmaksas
var būt iespaidīgas. Gribu atgādināt, ka
bezdarbniekiem, kas šo statusu ir iegu
vuši Latvijā, ir iespēja to „eksportēt”
uz jebkuru citu ES valsti un saglabāt
šo statusu un iespēju saņemt bezdarb
nieka pabalstu, kamēr tiek uzsāktas le
gālas darba attiecības tur. Strādājot ES
valstīs un maksājot sociālos nodokļus,
cilvēks turpina uzkrāt arī savu pensijas
kapitālu. Tāpēc ir svarīgi strādāt tikai
legālu darbu, kas cilvēkam nodrošina
arī tiesisko aizsardzību.
– Kādas ilūzijas cilvēki visbiežāk
lolo pirms aizbraukšanas dzīvot un
strādāt uz ārzemēm.

– Daudzi cer, ka ātri un daudz sa
pelnīs, bet nedomā par sava budžeta
izdevumu daļu. Ne vienmēr cilvēki
rēķinās ar to, ka būs daudz un efektīvi
jāstrādā, pēc tam sūkstoties, ka viņiem
liek strādāt kā vergiem. Zemākā un
vidējā līmeņa darbiniekiem parasti
jāievēro ļoti stingra disciplīna – tu
nevari ņemt pauzi vai doties iedzer
kafiju, kad ienāk prātā. Pārsteigums
var izrādīties atšķirīgā kultūrvide un
tradīcijas, biznesa organizācija un per
sonāla politika. ES valstīs, kur ir daudz
viesstrādnieku arī no citām valstīm,
veidojas multikulturāla vide, ar kuru
vieglāk aprast cilvēkiem, kas vairāk
ceļojuši. Iespējas atrast darbu ārzemēs
ir visiem, taču vieglāk to izdarīt gados
jauniem cilvēkiem l

Sazvanīta Londonā, Anna (vārds mai
nīts) labprāt piekrīt sarunai, tomēr lūdz
saglabāt anonimitāti. Annai ir 28 gadi.
Viņa ieguvusi fizioterapeites un fitnesa
treneres kvalifikāciju. Anna strādāja vienā
no Jūrmalas medicīniskās aprūpes iestā
dēm. Uz Londonu viņa aizbrauca pirms
pusotra gada.
– Kā radās doma braukt strādāt uz
ārzemēm?
– Pamazām – to apsvēru gadus trīs.
Izšķirties par aizbraukšanu no Latvijas pa
līdzēja tas, ka man Londonā ir daudz drau
gu. Jau agrāk bieži uz pāris dienām braucu
ciemos pie draudzenes – nedēļas nogalēs
sēdos lidmašīnā, bet pirmdienās pa taisno
no lidostas steidzos uz darbu.
– Kāda bija sajūta doties uz lidostu ar
biļeti tikai turpceļam, lai aizbrauktu ja ne
pavisam, tad uz krietni ilgāku laiku?
– Starp citu, „pirmajā piegājienā” es
nemaz neaizbraucu – tā pirmā lidmašīnas
biļete palika neizmantota. Nesadūšojos, jo
tobrīd vēl nejutos īsti droša, vai prombrauk
šana nav pārāk liels risks.
– Bet galu galā tomēr aizbraucāt.
– Tam bija arī finansiāli apsvērumi. Un
bija skaidrs, ka vēlāk izšķirties par tādu soli
būs vēl grūtāk. Manuprāt, atļauties aiz
braukt var tikmēr, kamēr nav izveidojies pā
rāk daudz saistību. Redzu, ka daudzi šurp
brauc kopā ar ģimenēm, taču viņiem ir grū
tāk atsperties finansiāli, jo īpaši sākumā.
Mani aizbraukt motivēja arī vēlme iegūt
darba pieredzi ārzemēs. Kā izšķirošais im
pulss aizbraukšanai bija tas, ka draudzenei
Londonā pēc bērniņa piedzimšanas sākās
problēmas ar veselību, un es pie viņas jau
braucu daļēji kā pie savas pacientes.
– Vai bija vērts braukt projām?
– Bija vērts jauniegūtās dzīves piere
dzes dēļ. Tas bijis arī manas pašizaugsmes
laiks. Tiesa, te man gājis visādi. Es gan arī
necerēju, ka Londonā mani gaida paradīze
zemes virsū. Es apzinājos, ka pārceļos uz
citu vidi, kurā valda citi nosacījumi un citas
tradīcijas. Man bija jābūt gatavai to izturēt.
Man ar to vajadzēja rēķināties gan fiziski,
gan emocionāli, respektējot Lielbritānijas li

kumu prasības – jāatrod dzīvesvieta un par
to oficiāli jāpaziņo Latvijas vēstniecībai vai
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Par
mitekli jāmaksā avansā, līdz ar to nevarēju
braukt ar tukšu kabatu – iztikas līdzekļiem
vismaz pirmajam laikam bija jābūt līdzi. Lai
noslēgtu darba līgumu un sāktu strādāt,
vajadzēja iegūt Nacionālās apdrošināšanas
numuru. Tāpat Lielbritānijas bankā vajadzē
ja atvērt kontu, uz kuru tiek veikti algas pār
skaitījumi. Lai to izdarītu, bija nepieciešams
dzīvesvietas adreses pierādījums. Kad biju
sākusi strādāt, 30 dienu laikā bija jāreģis
trējas Darbinieku reģistrācijas shēmā un jā
samaksā nodeva – 90 mārciņas. Tā summa
arī gāja no ietaupījumiem, jo no algas tik
daudz vēl nevarēju atlicināt. Naudu te vajag
uzreiz – dzīvošanai, ēšanai, transportam,
dokumentiem... Sākumā es strādāju par fi
zioterapeita asistenti. Pirms kāda laika mai
nīju dzīvesvietu, tāpēc tagad meklēju darbu
tuvāk tagadējam miteklim. Sekoju līdzi
darba piedāvājumiem un ceru, ka drīz atkal
varēšu strādāt savā specialitātē. Ir doma arī
uzsākt studijas Eiropā. Labas angļu valodas
prasmes ir pati par sevi saprotama lieta –
bez valodas zināšanām te neiztikt.
– Vai darbu ir viegli atrast?
– Grūti. Ir sarežģīti atrast pat nekvalifi
cētu darbu. Bet Latvijā tagad to izdarīt no
teikti ir vēl grūtāk. Londona ir dārga pilsēta.
Pašā sākumā man visa nopelnītā nauda
aizgāja par ikdienā nepieciešamajām vaja
dzībām. Te ir daudz cilvēku un daudz dar
bavietu, bet arī te tiek samazinātas algas,
arī te uzņēmumi bankrotē un cilvēki zaudē
darbu. Ļoti labi apzinos, ka es te vienmēr
būšu iebraucēja, uz kuru raugās citādi
nekā uz „savējiem”. Iebraucēji vienmēr būs
konkurenti, kas britiem atņem daļu no dar
ba iespējām.
– Kādas ir sajūtas, domājot par Latviju?
– Reizēm prātā ienāk doma par pus
dienām „Lido”, atceros Dziesmu un deju
svētkus, man pietrūkst latviešu valodas un
arī dažu draugu, kas palikuši Latvijā... Bet
šīs ilgas pēc mājām es kompensēju, laiku
pa laikam atbraucot ciemos uz Latviju.
Vecāki jau arī mani te gaida l

Zemeņu laikā
uz Dāniju
Ilze PUTNE dzīvo Gulbenē un strādā par
angļu valodas skolotāju. Pēdējos gados
viņa gandrīz katru vasaru uz vienu mēnesi
dodas uz Dāniju lasīt zemenes.
– Dānija nav mana pirmā darba pie
redze ārzemēs. Pirms 13 gadiem, kad vēl
studēju vācu valodu, nolēmu doties uz
Vāciju, iesaistoties Au Pair programmā un
kļūstot par bērnu auklīti. Mani uzņēma ģi
mene Štutgartē. Tur nodzīvoju un nostrādā
ju tikai mēnesi, jo pēkšņi vienā dienā man
paziņoja, ka viņi nolēmuši pārcelties uz
Ameriku. Biju vārda tiešā nozīmē izmesta
uz ielas. Tomēr nolēmu ķepuroties tālāk,
jo biju plānojusi Vācijā pavadīt gadu. Caur
paziņām atradu darbu Hamburgā, kļūstot
par auklīti diviem puikām. Zēni tagad jau
izauguši, bet es zinu, kā viņiem klājas, jo
laiku pa laikam sarakstāmies. Toreiz gan
es vairāk cīnījos vācu valodas zināšanu un
prasmju dēļ. Un to arī izdarīju.
Strādājot par skolotāju Gulbenē, sā
kumā varēju normāli nopelnīt, tomēr pirms
gadiem pieciem naudas sāka trūkt. Tā kā
skolotājiem atvaļinājums ir divu mēnešu
garumā, tad ģimenē apspriedāmies un
nolēmām, ka uz vienu mēnesi vajadzētu
atrast kādu darbu, lai piepelnītos.
Darba piedāvājumu atradu interne
tā – īpašnieks meklēja palīgus savā privā
tajā saimniecībā. Bija jālasa zemenes, kas
Dānijā ienākas apmēram ap to pašu laiku,
kā pie mums. To atzinām par piemērotu
darbu, jo varējām slēgt līgumu uz mēne
si. Zemeņu plantācijā, kur sezonas laikā

Foto – no personīgā arhīva

Peļņā uz Eiropu
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strādāja apmēram simts cilvēku, bijām
pirmie latvieši. Dānijā strādā daudz poļu
un lietuviešu, kā arī zviedri, franči un pat
vācieši, kas stāstīja, ka Dānijā par šo darbu
maksājot vairāk nekā Vācijā. Jo labāki laika
apstākļi, jo vairāk var nopelnīt – cik ogu sa
lasīsi, par tik arī samaksās. Vienu gadu bija
lietains. Tad nopelnījām burtiski tikai ka
batas naudai. Zemeņu lasīšana plantācijā
atšķiras no ogošanas piemājas dārziņā.
Agri jāceļas, rīti auksti, bet pa dienu karsts.
Vienam braukt nav izdevīgi, tāpēc arī
sēžamies pilna mašīna. Ogu lasītāji pār
svarā dzīvo teltīs, bet turpat ir virtuve, kur
var gatavot ēst, tualetes un dušas telpas.
Pirms sākām strādāt, tika noslēgti līgumi.
Un pēc tam arī visi nodokļi tika samaksāti.
Trīs vasaras braucām uz vienu un to
pašu vietu. Un ne tikai tāpēc, ka saimnieks
bija apmierināts ar mūsu darbu, bet arī
tāpēc, ka zināmā vietā jutāmies drošāk.
Šovasar pati uz Dāniju zemenēs nebrauk
šu, bet domāju, ka kāds no mūsu ģimenes
tomēr dosies peļņā uz turieni l
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Izglītības reformas
ietvaros sākta
profesionālās izglītības
iestāžu optimizācija, līdz
2015. gadam to skaitu
plānojot samazināt par
trešo daļu jeb 20 skolām.
Iecerēts arī, ka
10 profesionālās
izglītības iestādes
optimizācijas gaitā tiks
nodotas pašvaldībām.

Profesionālā izglītība, quo
Līvija MARCINKĒVIČA

Bažas rada steiga, kādā
reformu paredzēts veikt,
kā arī tas, ka akcents
lielākoties likts uz tehnisko
nodrošinājumu, bet pārāk
maz skar izglītības saturu.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

P

Foto – A.F.I.

rofesionālā orientācija ir
komplekss darbs, kuru ir
par vēlu sākt tad, kad jau
nieši jau mācās 9. klasē. Tas
jādara ļoti laikus, dodot iespēju pie
ņemt pārdomātu lēmumu, jo profesijas
izvēle ir viens no būtiskākajiem pavēr
sieniem jauna cilvēka dzīvē, kad viņš
lemj par savu nākotnes karjeru.
Profesionālās skolas pēdējā laikā cī
nās par savu izdzīvošanu, kā nu katra
prot un spēj. Vieglāk gājis tām skolām,
par kurās gatavotajiem speciālistiem,
piemēram, celtniekiem vai pārtikas
pārstrādātājiem, interesējas attiecīgās
tautsaimniecības nozares. Bet tādu ir
ļoti maz. Daudzas nozares Latvijā ir
palikušas bez jauno kadru profesio
nālās sagatavošanas bāzes. Valsts „no
grieza” līdzekļus profesionālo skolu
modernizācijai, iekārtošanai, bet jo
īpaši – tehnoloģijām, ar kurām jauna
jiem speciālistiem pēc skolas beigšanas
būtu jāstrādā nozares uzņēmumos.
Profesionālās izglītības sistēmas re
organizācija ir vajadzīga – Latvijā nav
nepieciešamas 90 profesionālās skolas,
arī 70 ir par daudz, ja ņemam vērā de
mogrāfisko situāciju. Bet, lai bērni izvē
lētos to skolu, kurā apgūt gan profesiju,
gan vidējo izglītību, šai izglītības iestā
dei ir jābūt gan pieejamai, gan pres
tižai, gan spējīgai sniegt kvalitatīvas
zināšanas un iemaņas. Reorganizācija
uz to ir vērsta, taču zināmas bažas rada
steiga, kādā to paredzēts paveikt, kā arī

tas, ka akcents lielākoties likts uz teh
nisko nodrošinājumu, būvēm, kabine
tiem un to iekārtojumu, bet pārāk maz
skar izglītības saturu. Demogrāfiskā si
tuācija reģionos tiek modelēta, aptuve
ni tiek prognozēts, kādās profesijās cik
un kādi strādājošie būs vajadzīgi pēc
diviem, pieciem un desmit gadiem. Tā
ir bāze, uz kuras arī tiek veidots kon
krētā reģiona skolas modelis. Taču tas
pagaidām ir tikai „papīra variants”, pēc
kura nevar spriest par ietverto mācību
saturu.
Vai šajās perfekti iekārtotajās sko
lās būs atbilstoši sagatavoti pedago
gi? Šķiet, ka tieši par pedagogiem ir
piemirsts. Nepietiekami domāts par
sasaisti ar atsevišķām nozarēm un no
zaru izpēti.
Ar lielu piesardzību vērtējam iece
ri nodot daļu no profesionālās izglītī
bas iestādēm pašvaldībām. Ja tā, tad
tai patiešām ir jābūt katras konkrētās
pašvaldības brīvas gribas izpausmei.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

Līvija MARCINKĒVIČA

Profesionālās skolas nav parastas sko
las, bet gan divas skolas vienā. Man nav
pārliecības, ka pietiekami rūpīgi būs
pārdomāta un izstrādāta jaunā finan
sēšanas kārtība, jo viss notiek pārāk
lielā steigā.
Kādas būs šīs skolas, ko tās mācīs
un kādus speciālistus gatavos? – atbil
des uz šiem jautājumiem grib dzirdēt
vecāki, kuri savu bērnu tālāko izglītību
saista ar to vai citu profesionālo skolu,
jo līdz ar profesijas apguvi ir jāredz arī
tālākā karjeras perspektīva.
Skolas cīnās par bērniem. Pagaidām
šajā cīniņā uzvar vidusskolas. Bet, ja
mēs apzināmies, ka mums vairāk ne
pieciešami jaunieši, kas vienlaikus ar
vidējo izglītību iegūst arī specialitāti,
tad jādomā par profesionālo skolu mā
cību saturu un to prestižu, ko var pa
nākt, ja skola gatavo labus sava amata
meistarus. Profesionālās skolas absol
ventam jāspēj konkurēt darba tirgū. Šīs
skolas ir jāreklamē un jāpopularizē.

Darba devēji nestāv malā
Foto – A.F.I.

Darba devēji
zina, kādi darbinieki viņiem vajadzīgi
šodien. Bet vai
darba devējiem ir
skaidra prognoze,
kādi profesionāļi
viņiem būs nepieciešami pēc trim,
pieciem vai desmit gadiem? Šo jautājumu
uzdevu Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) ģenerāldirektorei Elīnai EGLEI.
– Ilgtspējīgi domājošā un sociāli atbildīgā
uzņēmumā tiek izstrādāta personāla politi
ka, kas iezīmē arī darbinieku kvalifikācijas
prasības, personāla attīstības un piesaistes
pasākumus. Darba devēji, neraugoties uz
sarežģīto situāciju ekonomikā, turpina sadar
bību ar skolām. No nozaru asociācijām īpaši
aktīvas ir Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņē

mumu asociācija, Latvijas Būvnieku savienī
ba, Latvijas Metālapstrādes un mašīnbūves
uzņēmēju asociācija, Latvijas Pārtikas uzņē
mumu federācija un vēl daudzas citas. Starp
jauniešu organizācijām līderos ir „Junior
Achievement of Latvia” un biedrība „Jauniešu
konsultācijas”, kas, vēloties uzlabot izglītības
kvalitāti, iesaista savus speciālistus profe
sionālo standartu izstrādē, eksaminācijā,
pētniecības projektos, atbalsta profesionālās
orientācijas pasākumus, bez maksas organi
zē prakses... Ar to es gribēju teikt, ka bizness,
kas maksā nodokļus šai valstij, lai valsts sa
vestu kartībā izglītības sistēmu, cenšas šo
sistēmu vēl papildus atbalstīt.
Somijā profesionālo skolu audzēkņiem
mācību laikā prakses pie darba devēja ir
obligātas. Salīdzinājumam – Latvijā profesio
nālajā izglītībā prakses iespējas tiek nodroši
nātas tikai apmēram 20 % gadījumu. Somijā

valsts vidēji divus gadus finansē praktikanta
minimālo algu, kā arī sociālo un veselības
apdrošināšanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
cenšas apzināt darbaspēka īstermiņa pie
prasījumu. Lai uzlabotu šo aptauju kvalitāti,
LDDK sadarbojas ar NVA. Vidējā termiņa
darbaspēka pieprasījumu tautsaimniecībai
apzina Ekonomikas ministrija, šajā darbā
iesaistot arī LDDK un Latvijas Brīvo arod
biedrību savienību (LBAS). Ilgtermiņa pro
gnoze paliek demogrāfu ziņā, taču priecīgu
ziņu tur nav. Prognozēšanā tiek izmantotas
gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodes.
Nenoliedzami, vēl nepieciešama šo prognožu
analīze, koordinācija un sistēmas izveide. Var
teikt, ka vēl daudz darāmā.
Tieši profesionālās izglītības sistēma vei
do darba tirgus bāzi, taču pie mums profesio
nālo izglītību apgūst pārāk maz jauniešu. Un

Un tad ir vēl kāda lieta, kuru profe
sionālajai izglītībai pārmet un no kuras
acīm redzami grib atbrīvoties, lai gan
man šķiet, ka Latvijas patlabanējā eko
nomiskajā situācijā to nemaz nebūs
iespējams izdarīt – tā ir profesionālo
skolu sociālā funkcija. Nozīme ir šajās
skolās maksātajām stipendijām. No sva
ra ir arī iespēja dzīvot skolas dienesta
viesnīcā. Pabeidzis skolu, jauns cilvēks
padsmit gadu vecumā kļūst pat patstā
vīgu pelnītāju. Tas ir būtisks atspaids
ģimenēm ar mazāku rocību. Ar to es
negribu teikt, ka arodskolām būtu jārisi
na šī problēma, bet nedomāju, ka no tās
vajadzētu norobežoties, jo īpaši tagad.
Izglītība nav vienas dienas process.
Reformējot izglītību, mēs ietekmējam
nākotnes rezultātu, tāpēc tik svarīga ir
perspektīvas modelēšana un progno
zēšana. Steigā iztērēt Eiropas miljonus
nav liela māksla. Svarīgi, lai ieguldītajai
naudai būtu adekvāta atdeve. Un sva
rīgi, lai pēc tam būtu pietiekams valsts
finansējums audzēkņu apmācībai. Lai

nesanāk tā, kā pagājušajā rudenī, ka
vairākās pieprasītās specialitātēs, pie
mēram, pārtikas pārstrādē vai viesnīcu
un restorānu servisā, visus gribētājus
nevarēja uzņemt. Profesionālajā izglītī
bā tāda situācija nedrīkst veidoties.
Savukārt jau mācību laikā ir ļoti
būtiski ne tikai apgūt profesiju, bet arī
mācīties darba attiecības – komunikā
ciju, kas vēlāk veidojas un tiek uzturēta
starp darbinieku un darba devēju. To
ļoti gribu uzsvērt, jo nereti reālajā dar
ba vidē šīs attiecības formējas ļoti sma
gi un sarežģīti.
No skolām gaida, lai tās sagatavotu
labus sava amata pratējus. Bet par pras
mīgu meistaru cilvēks var kļūt tad, ja
ir izvēlējies savu īsto arodu un saticis
gudrus skolotājus. Lai darba tirgū va
rētu ienākt šie jaunie meistari, nedrīkst
aizmirst par pārdomātu un vispusīgu
profesionālo orientāciju, kas nesarau
jami saistīta ar profesionālās izglītības
kvalitāti. Ja ar uzsākto reformu tas tiks
panākts, tā būs laba reforma l

Prognozējamais iedzīvotāju skaits
vecuma grupās no 15 līdz 19 gadiem

Avots: IZM, Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.– 2015. gadam

*Quo vadis (latīņu val.) – kurp ej.

Materiālus publicēšanai sagatavoja

jāatzīst, ka Latvijā ir vāja profesionālā orien
tācija. Tāpēc jaunieši pēc pamatskolas nezi
na, kā veidot savu tālāko karjeru. Vairākums
pēc inerces turpina mācības vidusskolā.
Kad iegūts vidusskolas atestāts, atkal trūkst
skaidrības, ko tālāk darīt, tāpēc, ilgi nedomā
jot, tiek pieņemts lēmums studēt augstskolā.
Protams, ja vēlamies veidot uz zināša
nām balstītu ekonomiku, mums jāveicina
ikviena iniciatīva, lai augstskolās mācītos
un mūžizglītības pasākumos iesaistītos aiz
vien vairāk cilvēku. Tomēr mūsu uzņēmumu
konkurētspēja un darbinieku produktivitāte
paaugstināma, ja cilvēkiem ir noteiktas pro
fesionālās prasmes.
Manuprāt, darba devēju organizācijām,
kas veido sociālo dialogu ar arodbiedrībām,
nozaru asociācijām vai profesionālajām
biedrībām, vajadzētu būtiski palielināt savu
ietekmi uz profesionālās un augstākās izglītī

Ilma RUGĀJA

bas kvalitāti, kas būtu panākams, ciešāk un
plašāk sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
– Kādas ir būtiskākās kļūdas, kas pēdējā
laikā pieļautas profesionālajā izglītībā?
– Pēc valsts neatkarības atjaunošanas
profesionālā izglītība nesaņēma pietieka
mas investīcijas. Netika veidota sistēma, lai
profesionālajai izglītībai piesaistītu darba
devēju organizācijas. Uzņēmumiem netika
doti finansiāli stimuli investēt cilvēkkapitālā.
Profesiju standarti izstrādāti haotiski, orien
tējoties pēc skolu vajadzībām un respektējot
atsevišķu uzņēmumu tām paustu atbalstu,
bet neapzinot nozares viedokli kopumā. Un
profesionālo skolu skaits ir nesamērīgi liels,
ja parēķina, cik audzēkņu tajās mācās.
LDDK jau vairākus gadus aicina pārskatīt
profesionālo mācību iestāžu tīklu, jo profe
sionālās izglītības pieejamība vien nav prob
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Nepieciešama vienota
finansēšanas sistēma

o vadis?
tad darba tirgum šādi cilvēki nebūs va
jadzīgi, – uzsver Izglītības un zinātnes
ministrijas Profesionālās un vispārējās
izglītības departamenta direktors Jānis
GAIGALS.
– Profesionālajā izglītībā plānojam
virkni izmaiņu, lai kompensētu negatī
vās tendences. Piemēram, no nākamā
mācību gada iecerēts piedāvāt vienga
dīgas no ESF līdzekļiem finansētas pro
fesionālās izglītības programmas tiem
vidusskolu absolventiem, kas neiestājas
augstskolās. Un mēģināsim norma
lizēt proporciju starp vidusskolās un
profesionālās izglītības iestādēs apmā
cāmajiem. Proporcija starp skolēniem
vidusskolās un audzēkņiem profesio
nālās izglītības iestādēs ir apmēram
70 : 30. Vēl pirms gadiem desmit piec
padsmit šī proporcija
bija tuvu citās Eiropas
valstīs vidējai – aptu
veni 50 : 50. Un mums
vajadzētu
mēģināt
pie šādas proporcijas
atgriezties.

*

Līdz ar to pēc trim četriem gadiem
darba tirgus saņems par apmēram
25 % speciālistu mazāk nekā līdz šim.
Ja mākslīgi tiks ierobežotas uzņemša
nas iespējas jeb budžeta vietas profe
sionālās izglītības iestādēs, darba tirgū
līdz ar ekonomikas atlabšanu veidosies
darba spēka deficīts.
– Kuras profesijas audzēkņi vēlas
apgūt, kuras – nē?

– Tas saistīts gan
ar izglītības program
mu satura, gan arī piedāvājuma kvali
tātes atšķirību dažādās skolās. Ir pro
fesionālās skolas, kurās uz vienu vietu
pretendē līdz pieciem audzēkņiem, bet
citās skolās grupas tiek komplektētas
ar ļoti lielām grūtībām. Daudzu skolu
problēma ir ļoti novecojusī materiāli
tehniskā bāze. Galēji kritiskā tehniskā
stāvoklī ir daudzas padomju laikā, pār
svarā 70. gados, būvētās skolas.
Par finansējumu. To, ka tā sauk
tās labās skolas nespēj uzņemt visus

– Mēs nebijām paredzējuši, ka tik
daudz audzēkņu vēlēsies apgūt ēdi
nāšanas pakalpojumu specialitātes.
Savukārt būvniecības specialitātē,
kurā mēs tikai nedaudz samazinā
jām audzēkņu uzņemšanu, jo kopā
ar Ekonomikas ministriju, analizējot
ilgtermiņā, prognozējām, ka jau pēc
gadiem trim četriem varētu jūtami
pieaugt pieprasī
jums pēc prasmī
giem meistariem,
intereses kritums
bija daudz lielāks.
Protams, to var
izskaidrot ar bai
lēm – daudzi vēl
nesen celtniecībā
strādājušie tagad
palikuši bez darba.
Bet, ja paraugā
mies uz šo profe
siju objektīvi, speciālistu celtniecības
nozarē trūka arī „treknajos gados”...
Lauksaimniecības
organizācijas
uzstāja, lai nesamazinām uzņemšanu
lauksaimniecības specialitātēs, taču
šajā gadā tika aizpildīta tikai trešā
daļa no vietām. Pieprasījums ir pēc
tām specialitātēm, kurās kombinē
ta lauksaimniecības tehnikas mehā
niķa un lauksaimnieka zināšanu un
prasmju apguve – uzvar kompleksās
programmas.

lēmas risinājums. Šīm skolām nepieciešami
labi pasniedzēji, atbilstoša infrastruktūru,
skolām jāattīsta sadarbība ar uzņēmumiem,
kas dod iespēju skolu audzēkņiem šajos
uzņēmumos iet praksē. Bet notika tā, ka
skolām nereti tika iegādātas tādas iekārtas,
kuras vidēja līmeņa uzņēmums nespēj atļau
ties, vai arī tādas, kuras noveco pārāk ātri.
Labākais risinājums būtu prakšu sistēmas
izveide, finansējot prakses uzņēmumos un
atbalstot darba devējus, kas dod iespēju
uzņēmuma iekārtas izmantot audzēkņu ap
mācībām. Tagad ir ļoti svarīgi šos trūkumus
novērst, izmantojot gan ES fondu iespējas,
gan privātās un nevalstiskās iniciatīvas.
– LDDK ir viens no partneriem, kas piedalās Profesionālās izglītības iestāžu tīkla
optimizācijas pamatnostādņu īstenošanā.
Kādi, pēc LDDK domām, varētu būt šīs reorganizācijas ieguvumi un arī riski?

Šī reorganizācija ir ļoti būtiska profesio
nālās izglītības prestiža vairošanai. Tas ļaus
pilnveidot sadarbību izglītības programmu
pieejamības veicināšanai. Pastāvot ten
dencei, kad demogrāfiskās situācijas dēļ
izglītojamo skaits ar katru gadu samazinās,
ļoti rūpīgi jāvērtē investīciju sadales principi
un maksimāli jāvairo to atdeves potenciāls.
Vērtīga varētu būt profesionālās izglītības
infrastruktūras un materiāli tehniskā nodro
šinājuma pilnveidošana, kas mērķtiecīgi
vērsta uz apmācības kvalitātes uzlabošanu.
Bet, lai neapdraudētu visas labās ieceres,
vispirms ir kritiski jāizvērtē esošā situācija.
Bez šī izvērtējuma nav iespējams plānot at
tīstību ilgtermiņā.
– Kam jāuzņemas atbildība par to, lai
profesionālās izglītības sistēmā tiktu sagatavoti cilvēki, kas nepieciešami darba
tirgum?

– Bet kāpēc pēdējos gados veidojusies
šī darba tirgum neatbilstošā proporcija?

Pagājušā gada
lineārais grieziens
valsts budžetā
profesionālās
skolas ir pagrūdis
zem ūdens.

– Vai pašvaldības izrāda interesi
par profesionālās izglītības iestādēm? Rīga neizceļoties ar īpašu atsaucību.

– Rīgā ir liels skaits gan profesionā
lo, gan vidusskolu. Citās lielajās pilsētās,
kurās ir tikai dažas profesionālās skolas,
pašvaldību vadītāji izrāda daudz lielāku
ieinteresētību, profesionālajās skolās
notiekošo skatot kontekstā ar vispār
izglītojošajām skolām un pievēršot uz
manību, cik audzēkņu mācīsies vienās
un otrās. Jau tagad izglītojamo skaits ir
dramatiski samazinājies. Demogrāfiskā
līkne norāda, ka piecu gadu laikā vidējā
profesionālajā un vispārējā vidējās iz
glītības līmenī apmācāmo skaits tikai
samazināsies – vēl par 45 %. Jau tagad
skolas ir pustukšas. Neko nemainot,
drīz situācija būs vēl sliktāka. Tāpēc
problēma jārisina jau tagad, lai nepie
ļautu neracionālu līdzekļu tērēšanu, vēl
jo vairāk tāpēc, ka līdzekļu trūkst jau ta
gad. Profesionālās izglītības iestāžu tīk
la optimizāciju paredzēts veikt, ņemot
vērā nodarbinātības prognozi.
– Vai iecerētajai optimizācijai ir
kādi apgrūtinājumi?

– Problēmas rada vispārējās, profe
sionālās un speciālās izglītības iestāžu
atšķirīgie finansēšanas modeļi. Tagad,
kad samazinās audzēkņu skaits, šis
mākslīgais dalījums un dalītais finan
sējums nemotivē pašvaldības racionāli
paraudzīties uz nekustamajiem īpašu
miem, kuros šīs izglītības iestādes ir
izvietotas. Visus vispārējās izglītības
iestāžu uzturēšanas izdevumus finan
sē pašvaldība, bet algas nāk no valsts
budžeta. Profesionālo skolu dibinā
tājs ir valsts, un valsts tās arī finansē.
Savukārt speciālo izglītības iestāžu di
binātājs ir pašvaldība, taču gan algas,
gan to uzturēšanas izdevumus finansē
valsts. Bieži vien racionālāk būtu, ja lī
dzās stāvētu nevis trīs pustukšas skolas,
bet tās visas trīs varētu iekārtoties zem
viena jumta. Taču dažādie dibinātāji
un atšķirīgie finansējuma mehānismi,
kas prasa arī atšķirīgu administrēša
nu, traucē apvienošanai. Runājot par
profesionālās izglītības iestāžu tīkla
optimizāciju, mūsu priekšlikumi vēr
sti uz maksimāli vienotas finansēšanas
sistēmas izveidi, lai pašvaldības varētu
pieņemt kompleksus risinājumus l
– Atbildība jāuzņemas lēmumu pieņē
mējiem – politiķiem, politikas veidotājiem,
tās īstenotājiem un uzraudzītājiem. Savukārt
absolventu sagatavotības kvalitāte būs atka
rīga no ieinteresēto pušu iesaistes un gatavī
bas uzņemties līdzatbildību. Es ticu, ka tieši
sociālie partneri spēj ne tikai izvirzīt prasības,
bet arī īstenot kopīgās apņemšanās.
Pasaulē respektē darba devēju un arod
biedrību viedokli, pieņemot to kā ierastu lietu
kārtību, īpaši tad, ja runa ir par izglītību un
nodarbinātību. Latvijā viedokļu saskaņošana
parasti ievelkas. Eiropas prakse pierādījusi,
ka vispirms jārespektē nevis publiskā sek
tora, bet gan iedzīvotāju viedoklis, kuru inte
reses darba tirgū visplašāk pārstāv tieši so
ciālie partneri – lielākās nodokļu maksātāju
grupas, kā arī citas profesionālās biedrības,
kas pārstāv tautsaimniecībai vai noteiktai
nozarei nozīmīgu nodarbināto skaitu l

Profesionālās izglītības iestāžu reorga
nizācijai ir vairāki virzieni. Viens no tiem –
tiek veidoti profesionālās kompetences
centri, kuros apvienojas vairākas radniecī
gas skolas. Otrs virziens – skolas ar specia
lizāciju, kurā iekļaujamies mēs ar mākslas,
dizaina un amatniecības specializāciju.
Tādu skolu Latvijā nav daudz, tāpēc mūs šī
reorganizācija skar mazāk.
Manuprāt, kopējais virziens, kas paredz
koncentrēt un samazināt administratīvos
izdevumus, ir pareizs. Taču tad, kad runa ir
par skolas nodošanu pašvaldības pārziņā,
pašvaldībai ir jādod absolūti brīva izvēle,
izsverot, vai tā spēj uzturēt skolu, kā arī to,
vai skolā gatavotie speciālisti varētu node
rēt pašvaldībā.
Savukārt mums ar pašvaldību ir ļoti sa
režģītas attiecības. Pareizāk pat būtu teikt –
attiecību nav. Mēs neesam pašvaldības
skola. Un pašvaldība par mums absolūti
neinteresējas. Mums bija jāizstrādā skolas
attīstības un investīciju stratēģija, lai pie
saistītu Eiropas reģionālās attīstības fonda
līdzekļus. Un kopējā iesniedzamo dokumen
tu paketē bija jābūt arī pašvaldības vērtēju
mam, kā tā raugās uz mūsu plāniem. Mūsu
lūgums pagaidām palicis bez atbildes.
Rīgas pašvaldība savu atzinumu nesniedz,
kamēr nav sakārtotas mūsu attiecības – vai
mēs paliekam valsts skola vai kļūstam par
pašvaldības profesionālās izglītības iestādi.
Ko vajag darba tirgum? Jāsaka, ka ne
vienu konkrētu pieprasījumu no darba tirgus
mēs neesam saņēmuši. Ja paraugāmies uz
Ekonomikas ministrijas veiktajiem pēdējā
laika pētījumiem par darba tirgus pieprasī
jumu, tad rezultāti vairāk raksturo konkrēto
brīdi, nevis perspektīvu. Bet lielākais mīnuss,
protams, ir demogrāfiskā situācija. Mūsu

skolas audzēkņu
skaitu tā varētu
neietekmēt.
Ir izveidojies
pieprasījums pēc
jaunām izglītības
programmām.
Mēs daudz strādā
jam pie dažādām profesionālā pilnveides
un tālākizglītības īso kursu programmām.
Domājam arī, kā piesaistīt vidusskolu ab
solventus, kas nav tikuši augstskolās.
Vispieprasītākā specialitāte Rīgas
Amatniecības vidusskolā ir interjera nofor
mētājs un vizuālās reklāmas noformētājs.
Ļoti pieprasīta ir arī kokapstrāde.
Mēs saviem audzēkņiem izsniedzam
starptautisku sertifikātu, jo palielinās to
jauniešu skaits, kas izbrauc no Latvijas.
Brauc arī mūsējie. Cik esmu runājusi ar au
dzēkņiem, viņi gan labprātāk paliktu, bet...
Vēl pirms gadiem četriem pieciem apmē
ram puse no mūsu absolventiem aizgāja
uz augstākajām mācību iestādēm, bet otra
puse – uz darba tirgu. Prom brauca ļoti maz.
Tagad samazinājies to audzēkņu īpatsvars,
kas aiziet uz augstskolām.
Apmēram puse mūsu audzēkņu nāk
no reģioniem. Daudzi lauku bērni ir trūcīgi,
tāpēc dzīvošana pilsētā viņiem nav viegla.
Liels skolas pluss ir tas, ka mums ir iespēja
viņiem maksāt divu veidu stipendijas – vie
na tiek maksāta no valsts budžeta (vidēji
30 latu), bet otra – no Eiropas Sociālā fon
da (līdz 50 latiem mēnesī). Šīs stipendijas
ir pieejamas visiem mūsu sekmīgajiem
audzēkņiem. Tas viņiem ir ne tikai atspaids,
bet arī stimuls labi mācīties.
Ir gadījumi, kad bērni atstāj mācības,
lai atgrieztos mājās un palīdzētu ģimenei
lauku saimniecībā, jo vecākiem ir grūti.
Tādā situācijā mēs audzēkni atskaitām.
Bet, tiklīdz viņam rodas iespēja atgriezties,
sekmīgos audzēkņus uzņemam atpakaļ un
dodam iespēju turpināt mācības l

Foto – Arnis Rugājs

Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore,
Profesionālās izglītības iestāžu direktoru
padomes locekle

Foto – A.F.I.

audzēkņus, kas tajās vēlētos mācīties,
ir mūsu budžeta struktūras problē
ma – uz uzņemšanu profesionālās iz
glītības iestādēs ir noteikti mākslīgi
ierobežojumi. Vispārējā vidējā izglītībā
nauda seko skolēnam uz to skolu, kur
viņš aiziet mācīties. Savukārt pagāju
šā gada lineārais grieziens valsts bu
džetā profesionālās skolas ir pagrūdis
zem ūdens, automātiski samazinot
audzēkņu skaitu, kurus skolas var uz
ņemt – 10 000 audzēkņu vietā šajā mā
cību gadā varējām uzņemt tikai 7500.

Maija VANAGA

Grūti paredzēt ieguvumus
Ritvars STEPANOVS

Skrundas arodvidusskolas direktora
vietnieks profesionālajās mācībās

Man radies
iespaids,��������
ka pro
fesionālās izglītī
bas reformas gal
venais uzdevums
ir izglītības iestāžu
skaita samazinā
šana. Bet vai kāds
zina, kā nākotnē
attīstīsies tie reģioni, kuros vairs nebūs pro
fesionālās izglītības iestāžu un līdz ar to arī
nebūs iespēju iegūt profesionālo izglītību
tuvu dzīvesvietai?
Būtiskākais, kas mūsu skolā mainījās
jau šajā mācību gadā, bija tas, ka jaunu
audzēkņu uzņemšana tika atļauta tikai di
vās izglītības programmās – komplektējām
tikai topošo būvstrādnieku un pavāru palī
gu grupas. Uzņēmām visus gribētājus un
nokomplektējām pilnas grupas. Liela bija
interese par ēdināšanas pakalpojumu spe
ciālistu programmu, taču tai mums nebija
zaļās gaismas. Pēdējo gadu skolā mācām
galdniekus – kokizstrādājumu izgatavoša
nas programmās jaunus audzēkņus neuz
ņēmām, jo ir mazinājusies interese par šo
specialitāti.
Dažu gadu laikā ir krietni samazinājies
skolas audzēkņu skaits – apmēram uz pusi.
Taču mēs ar apmēram 200 audzēkņiem
joprojām skaitāmies pietiekami liela profe
sionālās izglītības iestāde.
Runājot par gaidāmo reformu, Izglītības
un zinātnes ministrijas izstrādātajā plānā
viena no versijām ir tāda, ka mūsu skola
kļūst par Kuldīgas profesionālās vidussko
las filiāli. Taču iespējams arī cits attīstības
scenārijs, jo Skrundas novada pašvaldība
izteikusi vēlmi ņemt skolu savā pārvaldībā.

Foto – no personīgā arhīva
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ums jādomā par
visiem absolven
tiem – gan pamat
skolu, gan vidus
skolu, gan augstskolu beigušajiem, jo
katram no viņiem kaut kur ir jāsāk
strādāt. Bezdarba statistikā vecuma
grupā no 20 līdz 30 gadiem ir milzīgs
īpatsvars jauniešu, kas ieguvuši tikai
vispārējo pamata vai vispārējo vidējo
izglītību. Ja jauniešu ar vispārējo vidē
jo izglītību bez jebkādas kvalifikācijas
kļūs vēl vairāk un viņi tālāk nestudēs,

Amats ir pamats

Paši arī paredzam, ka nākotnē mēs varētu
kļūt par pašvaldības profesionālās izglītības
iestādi ar visu tam nepieciešamo materiālo
bāzi. Taču pagaidām vēl ir daudz neskaidrību
par iespējamo finansējuma modeli.
Mums izveidojusies laba sadarbī
ba ar Nodarbinātības valsts aģentūru.
Pieprasītākās ir tālākizglītības programmas
pavāra un apdares darbu strādnieka kvali
fikācijas iegūšanai. Tāpat pie mums notiek
modulārā apmācība – pusotru mēnesi ilgos
neformālās apmācības kursos var apgūt
auto vadīšanu, traktortehnikas vadīšanu,
angļu valodu un datorapmācību.
Lielākā daļu no mūsu audzēkņiem nāk
no Skrundas novada, taču pie mums mā
cās bērni no gandrīz visiem Kurzemes nova
diem, kā arī Dobeles novada, Jūrmalas un
Rīgas. Galvenais iemesls, kāpēc audzēkņi
nāk uz mūsu skolu, protams, ir vēlme ap
gūt konkrēto arodu. Bērni saka, ka viņi
mūsu arodvidusskolu izvēlējušies arī tāpēc,
ka patīk pati skola. Un daudziem svarīgs
iemesls ir skolas tuvums viņu mājām.
Vēl pirms dažiem gadiem mūsu absol
ventiem nebija nekādu problēmu atrast
darbu – darba devēji par viņiem interesējās
jau pirms izlaiduma. Netrūka arī prakses
vietu piedāvājumu. No darba devējiem
esam saņēmuši labas atsauksmes par
to, ka mūsu audzēkņi prot savu arodu un
ir raduši pie darba. Bet tagad mainījusies
pati situācija. Man arī jāsaka, ka liela daļa
vecāku un arī paši audzēkņi uzskata, ka
patlaban vienīgā izeja, kā pēc skolas beig
šanas pelnīt iztiku, ir darbs ārzemēs. Bet
krīze nebūs mūžīga. Ekonomikai atlabstot,
manuprāt, nākamo gadu absolventiem uz
sākt patstāvīgās darba gaitas būs vieglāk.
Pagaidām vēl pagrūti spriest, kādu la
bumu mūsu skola gūs no gaidāmās reorga
nizācijas. Vislielākās bažas man ir par skolu
tīkla optimizāciju un finansējumu l
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LBAS konsultantiem darba pilnas rokas
LBAS konsultāciju centrā
Rīgā strādā un apmeklētājus
pieņem nu jau trīs konsultanti.
Un darba visiem pilnas rokas.
Kaspars RĀCENĀJS un viņa
jaunā kolēģe Inga SVIRSKA
konsultē darba tiesisko
attiecību jautājumos, bet
Mārtiņa PUŽULA pārziņā
ir konsultācijas darba
aizsardzības jautājumos.
Iveta LAUDE

K. Rācenājs: – Dominē divas prob
lēmas – kā piedzīt samaksu par pa
darīto darbu un kā atjaunoties darbā.
„Naudas jautājumi” arī mēdz būt da
žādi. Cilvēki vēlas zināt, kā rīkoties si
tuācijā, kad darba alga tiek kavēta, vēl
pastāvot darba attiecībām. Biežāki gan
ir gadījumi, kad atalgojumu nav izde
vies saņemt, bet darba attiecības jau
pārtrauktas. Un vēl viens visai rakstu
rīgs situācijas modelis ir tāds, ka darba
attiecības it kā pastāv, bet uzņēmums
praktiski vairs nefunkcionē un jau uz
rāda maksātnespējas pazīmes.
– Kad tiek pārtrauktas darba attiecības, darba devējam atlaišanas
dienā ir jāizmaksā visas darbiniekam pienākošās naudas summas.

K. Rācenājs: – Tā tas ir, ja cilvēks
atlaišanas dienā vēl strādā. Bet mēdz
būt arī tā, ka cilvēks atlaišanas dienā
nav veicis darbu – tāda situācija var
rasties, ja cilvēks nodarbināts maiņu
darbā vai viņš ir atvaļinājumā, vai arī
slimo, vai uzņēmumam ir dīkstāve...
Tad alga ir jāizmaksā ne vēlāk kā nā
kamajā dienā, kad darbinieks ir pie
prasījis aprēķinu. To paredz Darba
likuma (DL) 128. pants.
Problēmas nereti veidojas tā saukto
dīkstāvju gadījumos. Piemēram, cilvē
kam nav bijis nodrošināts darbs, tad
viņš atlaists, bet alga nav samaksāta.
Tad arī parasti atklājas, ka darbinieks
atlaišanas dienā nav strādājis un algu
formāli nemaz nav prasījis. Tad veido
jas strīda situācija – vai tā bija dīkstāve
darba devēja vai darbinieka vainas dēļ.
– Vai dīkstāve ir kā īpaši jānoformē?

K. Rācenājs: – Likums to nepa
redz. Bet svarīgi ir pierādīt, no kura
līdz kuram datumam bijusi dīkstāve,
jo no tā būs atkarīgs atlīdzības apjoms.
Retāk dīkstāve rodas darbinieka vai
nas dēļ, piemēram, viņš vispār nenāk
uz darbu. Biežāk dīkstāve veidojas,
kad darbinieks netiek nodarbināts, kā
paredzēts līgumā, jo uzņēmumam nav
pasūtījumu, bet algu nevar izmaksāt,
jo nav naudas... Darba devējam gadī
jumos, kad viņš nevar nodrošināt ar
darbu, darbinieks ir vai nu jāatlaiž,

Vērts paturēt prātā!
l Tiesāšanās ir pēdējais ierocis,
ko likt lietā, kad neefektīvi izrādījušies visi pārējie mēģinājumi panākt savu taisnību.
l Ja rodas aizdomas, ka kaut kas
īsti nav kārtībā, darba ņēmējam
der iegriezties Valsts ieņēmumu
dienestā vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un apjautāties, vai par viņu tiek maksāti
nodokļi un cik.

Foto – Arnis Rugājs

– Par ko cilvēki, kas nāk pie jums
pēc padoma un atbalsta, jautā visbiežāk?

vai jāmaksā par dīkstāvi. Jāpiebilst,
ka DL 57. pantā noteikts, ka dīkstāves
gadījumā darba devējam ir tiesības
norīkot darbinieku darba līgumā ne
paredzēta darba veikšanai ne ilgāk kā
uz diviem mēnešiem viena gada laikā,
par šo laiku saglabājot iepriekšējo vi
dējo izpeļņu.
– Par ko liecina pēdējā laika biežākās darbinieku sūdzības?

K. Rācenājs: – Par to, ka kon
kurence starp darbiniekiem aizvien
pieaug, savukārt darba devējiem ro
das aizvien lielākas izvēles iespējas.
Tas kopumā nav slikti. Bet slikti ir tas,
ka darba devēji to izmanto ļaunprātī
gi. Piemēram, darbinieki tiek atlaisti,
viņiem pašiem to
nezinot.
– Kā to vispār var
izdarīt?

K. Rācenājs:
– Nosūtot Valsts ie
ņēmumu
dienestā
(VID) ziņas, ka tāds
cilvēks uzņēmumā
vairs nestrādā.
– Cilvēks, nezinot par to, ka viņš
formāli ir atlaists,
turpina strādāt...

efektīvi izrādījušies visi pārējie mēģinā
jumi panākt savu taisnību. Taču tiesas
procesi parasti velkas ilgi. Kādā strīdā
par neizmaksātu algu darba ņēmējs
piekrita atsaukt iesniegumu tiesai un
noslēgt mierizlīgumu ar darba devēju,
piekrītot saņemt tikai daļu no prasītās
summas, toties uzreiz, jo tiesas process
draudēja ievilkties uz pāris gadiem,
turklāt darbiniekam nebija pārliecības,
ka viņam šajā procesā izdosies uzvarēt.
– Kas jūs līdzšinējā konsultāciju
pieredzē pārsteidzis visvairāk?

I. Svirska: – Manu apbrīnu, bet ne
šī vārda labākajā nozīmē, izraisījusi
darba devēju radošā izdoma un arī ci
nisms, kas tiek likts lietā, lai jebkuriem
līdzekļiem
tiktu
vaļā no kāda dar
binieka, kura vietā
plānots pieņemt
kādu paziņu vai ra
dinieku. Vienā no
lielveikalu tīkliem
par upuri izvēlēto
kasieri „pieķēra”
un atlaida par to,
ka viņa, kasē ske
nējot citas pārde
vējas fasētu preci
ar jau uzlīmētu
svītrkodu, nebija pamanījusi, ka iepa
kojumā ir nevis pusžāvēta desa, kā bija
norādīts uz preces, bet gan cieti žāvēta
desa. Par to tika sastādīts akts, norā
dot, ka kasiere strādājusi neuzmanīgi
un nav ievērojusi darba līgumā norā
dītās prasības. Pie viena sākās psiholo
ģisks terors, regulāri atkārtojot, ka viņa
tiks atlaista tik un tā, ka savu taisnību
pierādīt neizdosies un, ja ne citādi,
tad kaut kas tiks ielikts viņas skapītī...
Pārrunājot situāciju un meklējot sa
prātīgu izeju no tās, mēs arī spriedām,
vai meitene vispār gribēs un spēs tur
pināt strādāt šajā veikalā pat tad, ja vi
ņai izdosies panākt savu taisnību. Bija
skaidrs, ka nekas labs no tā nesanāks.
Taču ļaut veikala vadībai līksmot par
tādu iznākumu arī negribējās. Lai pār
baudītu notikušo, rakstījām iesniegu
mu Valsts darba inspekcijai un lūdzām
veikt pārbaudi, kurā atklājās, ka aktu
par dīvaino notikumu ar desu kā lieci
nieks parakstījis cilvēks, kurš tajā dienā
nemaz nebija darbā. Par šo gadījumu
iesniegts prasības pieteikums tiesai par
nelikumīgu atlaišanu...
Problēmas tiek radītas jaunajām
māmiņām, atgriežoties līdzšinējā
darba vietā pēc bērna kopšanas atva
ļinājuma. Tad izrādās, ka vietā jau pie
ņemts jauns darbinieks. Darba devējs
piedāvā, piemēram, apkopējas darbu.
Ja nepiekritīsi, paliksi vispār bez dar

Apbrīnu izraisa
darba devēju
radošā izdoma un
arī cinisms, kas
tiek likts lietā, lai
tiktu vaļā no kāda
darbinieka.

K. Rācenājs: – ...tad nemanot sāk
aizkavēties oficiālās algas izmaksas,
kas līdz šim tika pārskaitītas uz kon
tu. Kad cilvēks sāk taujāt, darba de
vējs aizbildinās, ka nav naudas... Savas
shēmas, lai slēptu darbinieku neliku
mīgu atlaišanu, izstrādājuši tie darba
devēji, kas atalgojumu maksā skaidrā
naudā. Piemēram, naudu samaksā,
bet neizsniedz darbiniekiem nekādu
dokumentu, ar ko apliecina šīs naudas
izmaksu. Šis „nieka papīrītis” – algas
lapiņa – cilvēkam var noderēt par pie
tiekamu pierādījumu, ka viņš saņēmis
atalgojumu, tātad ir bijušas darba attie
cības. Ja rodas aizdomas, ka kaut kas
īsti nav kārtībā, darba ņēmējam der ie
griezties VID vai Valsts sociālās apdro
šināšanas aģentūrā un apjautāties, vai
par viņu tiek maksāti nodokļi un cik.
– Vai pie jums nāk arī cilvēki,
kuri strādājuši bez darba līgumiem?

K. Rācenājs: – Nāk, bet tad ir ļoti
sarežģīti pierādīt, ka cilvēks vispār ir
strādājis un ir tiesīgs pretendēt uz dar
ba samaksu. Vienīgais ceļš, kā šādos
gadījumos kaut ko panākt, ir tiesā
šanās. Bet jāapzinās, ka tiesāšanās kā
process arī nav nekas patīkams. Mēs
varam palīdzēt sagatavoties tiesai, bet
prasītājam pašam būs jāpiedalās pro
cesā. Tas prasa gan uzņēmību, gan arī
stiprus nervus. Pārsvarā tiesāšanās ir
pēdējais ierocis, ko likt lietā, kad ne

ba... Lai pazemotu darbinieku, regu
lāri tiek izteiktas kādas nepatīkamas
piezīmes. Un šādu psiholoģisko spie
dienu ir gandrīz neiespējami pierādīt.
Vēl viens cinisks paņēmiens ir ne
dot cilvēkam darbu, bet pieprasīt visu
laiku atrasties darba vietā. Par šo „nekā
nedarīšanu” darba devējs maksā algu,
bet tā bezjēdzības sajūta ir neizturama.
Un, kolīdz kādu dienu cilvēks neatnāk
„atsēdēt”, darba devējs fiksē neattaisno
tu kavējumu, kas var būt par iemeslu
reālai darba attiecību pārtraukšanai.
– Kā jūs no sava redzespunkta
raugāties uz jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem par nelaimes
gadījumu darbā izmeklēšanas un
uzskaites kārtību, kurā paredzēts,
ka darba devējam par nelaimes gadījumiem, pēc kuriem darbnespēja
ilgusi līdz trim dienām, nav jāziņo
Valsts darba inspekcijai?

M. Pužuls: – Darba devējam šis
nelaimes gadījums arī ir jāizmeklē un
jāreģistrē savā žurnālā. Šīs trīs dienas
paies jebkurā gadījumā, kamēr nega
dījumu izmeklēs un noformēs doku
mentus, neatkarīgi no tā, vai runa būs
par samežģītu roku, kuras dēļ cilvēks
pāris nedēļas „sēdēs uz slimības lapas”,
jo nevarēs veikt savus darba pienāku
mus, vai galvas sasitumu, kad sāpes
pāris dienās pāries, bet šīs traumas
faktisko ietekmi uz cilvēka turpmāko
veselības stāvokli uzreiz nebūs iespē
jams noteikt.

Noteikumi arī paredz, ka par dar
bā notikušu nelaimes gadījumu cie
tušajam vai lieciniekiem nekavējoties
jāziņo darba devējam, tiešajam darba
vadītājam vai darba aizsardzības spe
ciālistam, kuriem tad jānodrošina cie
tušajam pirmā palīdzība vai jāizsauc
ātrā palīdzība. Bet ko darīt, ja cilvēks
strādā viens un pēkšņi viņš cieš kādā
negadījumā, piemēram, laupītāja uz
brukumā. Tieši tādā situācijā nonāca
kāds vīrs, kurš vērsās pie mums tāpēc,
ka darba devējs nevēlas atzīt, ka darbi
nieka gūtā trauma ar tai sekojošo darb
nespēju būtu nelaimes gadījums darbā.
Cietušais uzreiz pēc uzbrukuma piekt
dienas vakarā, pat neiedomājoties par
priekšrakstiem, uz traumpunktu devās
pats, nevis par to pavēstīja darba devē
jam, kurš konkrētajā situācijā tik un tā
nebūtu spējis sniegt operatīvu palīdzī
bu. Par uzbrukumu cietušais ziņoja arī
policijai. Sestdienu viņš nostrādāja, bet
pirmdien, kad kļuva sliktāk, aizgāja pie
ģimenes ārsta. Ārsts secināja, ka pēc
gūtās traumas nopietni jāārstējas, un
noformēja darbnespējas lapu. Darba
devējs stāvēja kā klints – man uzreiz
netika ziņots, tāpēc neprasiet no ma
nis uzņemties kaut kādas saistības.
Un, turoties pie likuma burta, viņš ir
bruņojies ar formāliem argumentiem.
Kad cietušais atveseļojās, tika secināts,
ka trauma nav atzīstama par smagu,
un krimināllietu izbeidza. Tad cietušais
devās uz Valsts darba inspekciju (VDI),
kur tika secināts, ka notikušais bijis
nelaimes gadījums darbā, ko vajadzē
jis izmeklēt, bet tas nav darīts, turklāt
arī inspekcijai par to nav ziņots, par
ko darba devējam tika uzlikts sods, ko
darba devējs apstrīdēja. VDI direktore
iepriekšējo lēmumu atcēla... Cietušais
tagad tiesājas, aizstāvot savu taisnību.
– Kā izvairīties no nepatīkamām
peripetijām un nekļūt par bez vainas
vainīgo?

M. Pužuls: – Uzsākot darbu, cilvē
kam ir jāsaņem vispusīgs skaidro
jums, kā funkcionē uzņēmuma darba
aizsardzības sistēma un kur vērsties
dažādos gadījumos. Tālāk seko ins
truktāžas darba vietā. Pēc šīm apmā
cībām (instruktāžām) darbiniekam
jāparakstās darba drošības instruktā
žu reģistrācijas žurnālā. Darbinieks ar
parakstu apliecina, ka viņš ir apguvis
drošus darba paņēmienus un arī apņe
mas tos pildīt. Un ir vērts vismaz reizi
gadā pārlasīt šīs instrukcijas, lai atgā
dinātu sev tās prasības, kuras jāievēro,
lai darba vidē justos droši l

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības jautājumos
Reģionālo konsultantu
pieņemšanas laiki
Pirmdienās . . . . . . . . . 10.00–14.00
Otrdienās . . . . . . . . . . 14.00–18.00
Ceturtdienās  . . . . . . . 10.00–14.00
JELGAVA, Elektrības iela 10
Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45
E-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv
LIEPĀJA, Celtnieku iela 19
Konsultants Guntis GŪTMANIS
Tālr. 63 42 30 95
E-pasts: guntis.gutmanis@lbas.lv
VALMIERA, Rīgas iela 10
Konsultante Linda PĒTERSONE
Tālr.: 20 22 23 26; 64 23 32 21
E-pasts: linda.petersone@lbas.lv
DAUGAVPILS, Saules iela 5a
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
Konsultante
darba tiesisko attiecību jautājumos
Inga SVIRSKA (pieņem pēc pieraksta)
Tālr. 67 03 59 24
E-pasts: inga.svirska@lbas.lv
Konsultants darba aizsardzības
jautājumos Mārtiņš PUŽULS

(pieņem pirmdienās plkst. 14.00–18.00,
otrdienās plkst. 15.00–19.00,
piektdienās plkst. 10.00–14.00)

Tālr. 67 03 59 59
E-pasts: martins@lbas.lv
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Solidaritātes
Pirms tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības
flotes jūrnieku arodbiedrības prezidentu
Igoru PAVLOVU foajē pie kādas telpas
durvīm pamanu krietnu vīru bariņu,
kurā pavīd arī pāris skaistā dzimuma
pārstāves. Gaidot savu kārtu, cilvēki īsina
laiku sarunās. Pirmā doma, kas iešaujas
prātā, – laikam rinda pēc algas...
Kad ieminos par tikko redzēto,
arodbiedrības šefs jau noprot, ka viņa
teiktais man būs pārsteigums, jo...
cilvēki šurp nākuši, lai pārreģistrētos
arodbiedrībā. Tad kā dzīvo un par ko domā
arodbiedrība, kura cilvēkiem, kas tajā
iesaistījušies, ir tik ļoti nepieciešama?

Ilma RUGĀJA

L

atvijas Tirdzniecības flo
tes jūrnieku arodbiedrī
bā (LTFJA), kas dibināta
1991. gadā, šobrīd skaitās
vairāk nekā 10 000 biedru.
– Taču es nevaru teikt, ka viņi visi ir
aktīvi arodbiedrības biedri. Daļa vairs
neiet jūrā, vecāka gadagājuma jūrnieki
pensionējas... Tāpēc arī pagājušā gada
septembrī sākām biedru pārreģistrā
ciju, kuru plānojam pabeigt šī gada
decembra nogalē. Paralēli turpinām
arī jaunu biedru uzņemšanu – cilvēki
klāt nāk katru dienu. Darba ņēmējam
ir nepieciešama organizācija, kas par
viņu domā un rūpējas. Savukārt man
kā arodbiedrības vadītājam ir jārīko
jas, lai cilvēkiem nodrošinātu to atbal
stu, kas viņiem nepieciešams, – stāsta
Igors Pavlovs, kas savulaik pats jūrā
gājis kā elektromehāniķis. Viņš ir arī
viens no LTFJA izveidošanas iniciato
riem un dibinātājiem.

Kā lielā ģimenē
Latvijā ir apmēram 15 000 jūrnieku.
Un ap 65 % no viņiem iekļāvušies
mūsu arodbiedrībā, turklāt šis skaitlis
pamazām palielinās. Ja salīdzinām,
cik mums vīriešu, cik sieviešu, tad
dāmu ir ļoti maz – tikai daži desmiti.

Katrs LTFJA
biedrs ar
parakstu
īpašā grāmatā
apliecina savu
atbalstu
jūrnieku
solidaritātes
deklarācijai.

Tāpēc par viņām
cenšamies īpaši parūpēties
un pavasarī sarīkot Starptautiskajai
sieviešu dienai piesaistītas svinības.
Sievietes uz kuģiem pārsvarā uzņēmu
šās rūpes par komandas ēdināšanu,
taču viena no mūsu jaunkundzēm –
Vija Liepiņa – jau ir kapteiņa vecākais
palīgs. Lai gan – neuzskatiet mani par
vīriešu šovinistu – es domāju, ka jūr
nieka profesija tomēr vairāk piedien
vīriešiem. Tas ir ļoti smags darbs un
liek būt ilgi prom no mājām. Un tāpēc
flotē arī turpmāk droši vien dominēs
stiprais dzimums. Taču tas nenozīmē,
ka sieviete uz kuģa ir mazāk svarīgs
darbinieks. Mēs tieši tāpat kā mūsu
starptautiskā arodorganizācija ITF,
kuras dalīborganizācija esam, sievie
šu tiesībām un līdztiesībai pievēršam
īpašu uzmanību. Rēķinieties, ka mūsu
dāmām ir droša aizmugure. Tāpat kā
mums visiem.
Es bieži salīdzinu arodbiedrību ar
lielu ģimeni. Lai ģimene būtu stipra,
tajā jāvalda ļoti labām iekšējām attie
cībām, turklāt šīm attiecībām jābūt
balstītām uz disciplīnu, subordināciju
un komunikāciju. Tieši tāpēc mēs ne
tikai ar katru jaunpienācēju, bet arī ar
katru līdzšinējo biedru, kas tagad nāk
pārreģistrēties, pārrunājam, kā cilvēks
pats vērtē savu lomu šajā organizācijā.
To, ka arodbiedrībai ir jāmaksā biedra

Foto – Arnis Rugājs

SPĒKS

Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.”
Streiks nav mutautiņš, ko raut no ka
batas laukā katru brīdī, kad jūties sa
ķēris iesnas. Tas ir nopietns ierocis.
Un reizēm pietiek jau ar to vien, ka
pretinieks tikai zina, ka tev šis ierocis
ir un tu to nepieciešamības gadījumā
vari izmantot. Manuprāt, streiks ir ļoti
demokrātiska izpausme, ja tas tiek iz
mantos likumā paredzētajā kārtībā.
Es ar abām rokām esmu par sociālo
dialogu, bet uzskatu, ka tad, ja ar šo
miermīlīgo komunikāciju neko neiz
dodas panākt, ir jāpieņem radikālāki
lēmumi.

Egoisms jānoliek malā
nauda – 1 % no savas algas – daudzi
pieņem kā pašu par sevi saprotamu
lietu. Taču ar to vien ir par maz, lai
organizācija turētos kopā un spētu
rīkoties. Cilvēki parasti jautā, kāds
labums viņiem būs no arodbiedrības.
Manuprāt, tas jautājums ir jāapgriež ar
kājām gaisā – padomā un pasaki, ko tu
varēsi dot šai organizācijai!
Lai arodbiedrība kā organizāci
ja būtu stipra, viens no kritērijiem ir
arī biedru skaits, kas tajā apvienojies.
Lielām arodbiedrībām vienmēr būs
vieglāk panākt savas taisnīgās prasī
bas. Un savu spēku arodbiedrība uz
tur un saglabā, kamēr tā savā darbībā
īsteno galveno mērķi – aizstāv savu
biedru ekonomiskās intereses. Ko
darīt mazām arodbiedrībām? Meklēt
iespējas apvienoties. Jo īpaši tagad,
kad ir augsts bezdarba līmenis un cil
vēki nereti no darba tiek atlaisti, neie
vērojot likumā noteikto kārtību.
Protams, arī viens ir cīnītājs.
Katram ir savs prāts un savi muskuļi
kā argumenti. Bet arodbiedrībām ir
arī Satversmes 108. pants, kurš pa
redz: „Strādājošajiem ir tiesības uz
koplīgumu, kā arī tiesības streikot.

Nebaidos teikt, ka, iestājoties arod
biedrībā, cilvēks zaudē kādu daļu no
savas suverenitātes un ir spiests atteik
ties no sava personiskā egoisma. Tieši
tāpēc arī ir nepieciešamas pārrunas ar
katru, kas vēlas kļūt par mūsu biedru.
Latvijas problēma ir vājas arod
biedrības. Ja mēs gribam, lai arod
biedrības kļūtu stipras, ir jādomā, kā
to panākt. Un pirmais, kas jādara – ir
jāpanāk solidaritāte un jābūt gataviem
cīnīties par savām tiesībām un inte
resēm. Kad vienam izmaksā algu, bet
desmit cilvēkiem nē, tad tie desmit
protestē. Bet kas notiks, ja desmit algu
saņems, bet viens paliks bešā? Vai des
mit ies aizstāvēt to vienu? Tieši tāpēc
arī vienam ir jāiet kopā ar desmit.
Gan darba devējam, gan darba ņē
mējam – katram ir savs spēks. Darba
devējam tie ir juristi un nauda, bet
darba ņēmējam – arodbiedrība, soli
daritāte un disciplīna.
Man ir arī jautāts, vai ir garantijas,
ka pēc protesta nebūs jāzaudē darbu,
vai nesekos draudi vai kādas represi
jas? Nē, tādu garantiju nav! Kad bum
ba trāpa logā, ir varbūtība, ka stikls iz
turēs. Bet tas var arī sašķīst. Taču ir arī
skaidrs, ka tad, ja nebūs konsekvences

un cilvēki nerīkosies, nekas nemainī
sies. Demokrātiskā sabiedrībā cilvēku
aktivitāte ir ļoti svarīga.

Jūras virsniekiem
bezdarbs nedraud

Bezdarbs ir skāris arī jūrniecības noza
ri. Un tomēr ne visus. Mūsu flotes virs
niekiem darba pietiek. Pēc viņiem ir
pieprasījums visā pasaulē. Var teikt, ka
mums par labu nāk labi situēto zemju
iedzīvotāju nevēlēšanās iet jūrā, jo tas
ir smags darbs. Ierindas jūrniekiem
gan ir salīdzinoši grūti atrast darbu, jo
konkurence ir ļoti liela – daudzu Āzijas
un Āfrikas valstu jūrnieki ir gatavi
strādāt par krietni zemāku atalgojumu.
Starp citu, krīze ne tikai rada grū
tības, bet arī liek vairāk domāt par nā
kotnes iespējām. Latvijā profesionāli
sagatavotajiem jūras virsniekiem ir
ļoti labas perspektīvas starptautiskajā
darba tirgū. Un tāpēc mēs esam raduši
iespēju atbalstīt visus savus jūrniekus,
kas mācās.

Sociālās garantijas
un atbalsts

Jūrnieki, kas strādā uz ārzemju ku
ģiem, sociālo nodokli no savas algas
nemaksā, līdz ar to viņiem pašiem
pilnībā ir jāuzņemas rūpes gan par
savām vecumdienām, gan par uzkrā
jumiem – no valsts budžeta viņiem
nepienākas ne slimības pabalsts, ne
pensijas. Kā vienu no risinājumiem
jūrnieki var izmantot LTFJA krājaiz
devu sabiedrības pakalpojumus.
Mēs cenšamies rūpēties par saviem
cilvēkiem – šogad LTFJA plāno īstenot
lielu sociālo projektu, iegādājoties me
dicīnisko aparatūru vispusīgai sieviešu
un topošo māmiņu veselības pārbau
dei. Tās ir mūsu papildu rūpes ne tikai
par sievietēm, kas uz kuģiem iet jūrā,
bet arī mūsu jūrnieku sievām l

Foto – no personīgā arhīva

Arī meitenes iekaro jūru

Starp tiem dažiem desmitiem sieviešu,
kas no Latvijas iet jūrā, Vijai LIEPIŅAI ir
visaugstākā virsnieka pakāpe – kapteiņa
vecākais palīgs. Bērnību Vija pavadījusi
Rīgā, bet vēlāk kopā ar vecākiem pārcēlusies uz Taureni Vecpiebalgas novadā.
Pirms pāris gadiem viņa beigusi Latvijas
Jūras akadēmiju, bet jūrā uz tirdzniecības
kuģiem sākusi iet jau pirms piecarpus gadiem kā kadets. Viņai ir tikai 26 gadi.

– Vai jūsu ģimenē ir vēl kāds jūrnieks?
– Nē! Bet toreiz, kad vajadzēja izvē
lēties, kur tālāk iet mācīties, man bija
interese par profesijām, kuras pieņemts
uzskatīt par vīriešu monopolu. Skatījos arī
uz Aizsardzības akadēmijas pusi, bet galu
galā aizgāju uz Jūras akadēmiju.
– Sanāk, ka esat otrais cilvēks uz kuģa.
– Esmu otrais cilvēks uz kuģa klāja, jo
pats svarīgākais uz kuģa ir visa komanda.
Kuģis sekmīgi var funkcionēt tikai tad, ja
katrs komandas loceklis ir savā vietā, pie
mēram, arī uz klāja nevar iztikt bez mehāni
ķu palīdzības. Manos pienākumos pārsvarā
ir kuģa iekraušanas un izkraušanas operā
cijas, kā arī cilvēku norīkošana saistībā
gan ar kravas operācijām, gan arī kuģa uz
turēšanu darbspējīgā kārtībā. Un vēl viens
no maniem svarīgākajiem pienākumiem ir
drošības pasākumu organizēšana uz kuģa.

– Jūsu padotībā uz kuģa lielākoties
strādā vīrieši, kas ir arī vecāki gados. Vai
tāda situācija tomēr nemulsina?
– Tagad vairs nē. Mazliet neierasta sa
jūta bija pašā sākumā, kad kā kadets sāku
iet jūrā. Uz kuģa es esmu komandas locek
lis. Darba attiecībās nedomāju, ka man kā
sievietei vajadzētu justies atšķirīgai no pā
rējās komandas.
– Un nekad nav radusies neviena problēma kolektīvā, kur apkārt tikai vīrieši?
– Ir gadījies, bet tas vairāk sakāms par
vecākās paaudzes kapteiņiem, kas ar savu
attieksmi likuši noprast, ka jūra sievietei
nav tā piemērotāka darbavieta.
– Vai nav grūti?
– Nevajag ļaut vaļu emocijām – tās uz
kuģa jāpievalda. Dzīve uz kuģa zināmā mērā
atgādina TV realitātes šovu – noslēgtu vidi,
no kuras tu nevari iziet, kad ienāk prātā. Tas

ir emocionāli grūts darbs gan sievietēm, gan
arī vīriešiem. Šis darbs mēdz būt arī fiziski
smags. Pat tad, ja tu jūties stipra celt un
nest, sievietei tas tomēr nav vienkārši.
– Vai arī savu nākotni vēlaties saistīt ar
jūras virsnieka karjeru?
– Pirms diviem gadiem uzreiz būtu tei
kusi „jā”. Tagad domāju, ka drīzāk tomēr
nē. Ja man būs jāizšķiras starp savu ģimeni
vai jūru, pieļauju, ka atteikšos no jūras.
– Jums ir jau visai solīds stāžs Latvijas
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrībā.
Kā tajā iestājāties?
– Arodbiedrībā esmu no tā laika, kad
sāku iet jūrā. Pirmajā reisā man klāt pie
nāca kapteiņa otrais palīgs un apjautājās,
vai man ir teikts, ka arodbiedrības biedriem
pienākas veselības apdrošināšana. Viņš arī
ieteica krastā kārtīgi aprunāties ar arod
biedrības vadību, lai skaidri zinātu visas

savas tiesības, jo kuģu īpašnieki mēdz šo to
noklusēt. Tā arī izdarīju. Un uzzināju daudz
sev svarīgu lietu, kā arī sapratu, ka iekļau
jos lielā un atbildīgā organizācijā.
– Vai jūtat kādu atšķirību, esot
arodbiedrībā?
– Man ir svarīga tā drošā aizmugures sa
jūta, ko dod arodbiedrība. Es jūtos stiprāka
un zinu, ka manas likumīgās tiesības tiks
aizstāvētas jebkurā situācijā. Zinu arī to, ka
mūsu arodbiedrības dāmām par godu marta
sākumā tiek rīkots saviesīgs pasākums, bet
es tajā laikā vienmēr esmu bijusi jūrā.
– Vai varat teikt, ka esat apceļojusi visu
pasauli?
– Pasauli esmu apbraukusi, bet ne
apceļojusi. Vienīgais kontinents, kur vēl ne
esmu bijusi, ir Antarktīda. Bet jūrnieki jau
pasauli neredz, jo, kad kuģis iebrauc ostā,
tad tikai sākas pats svarīgākais darbs l
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Darba drošības zīmes
Iepriekšējā „Darbinieku Avīzes” numurā sākām jūs iepazīstināt ar aizlieguma
zīmēm – darba drošības zīmēm, kas atbilst MK noteikumiem Nr. 400 (3.9.2002.)
„Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, kas izstrādāti, balstoties
uz ES direktīvu, lai aizsargātu nodarbināto drošību un veselību.
Šajā numurā turpinām iepazīstināt ar nākamo darba drošības zīmju veidu – brīdinājuma zīmēm.
4.1. Degoša viela vai
ugunsbīstama telpa.
Izvieto uz ieejas durvīm,
skapju durtiņām, tvertnēm
u. c. Lieto uzmanības pie
vēršanai ugunsbīstamām
telpām, telpām ar viegli
uzliesmojošām vielām.

4.2. Eksplozīva viela vai
sprādzienbīstama telpa.
Izvieto uz ieejas durvīm,
telpu sienām, skapju dur
tiņām, tvertnēm u. c. Lieto
uzmanības pievēršanai
sprādzienbīstamajām vie
lām, telpām un iecirkņiem.

4.3. Toksiska viela. Izvieto
toksisko vielu glabāšanas,
izdalīšanās, ražošanas un
lietošanas vietās.
4.4. Kodīga viela. Izvieto
kodīgo un koroziālo vielu
glabāšanas, izdalīšanās,
ražošanas un lietošanas
vietās.

4.5. Radioaktīvā viela
vai jonizējošs starojums.
Izvieto uz telpu durvīm,
skapju durtiņām un citās
vietās, kurās atrodas un
tiek pielietotas radioaktī
vās vielas vai ir jonizējošs
starojums.
4.6. Uzmanību, pacelta
krava. Izvieto izman
tojamās celšanas vai
transporta iekārtas
bīstamo zonu tuvumā,
būvlaukumos, iecirkņos,
cehos, darbnīcās u. c.

4.7. Iekšējais transports.
Izvieto iecirkņos un telpās,
kurās tiek veikti iekrauša
nas - izkraušanas darbi.
4.8. Bīstami, elektrība.
Izvieto uz gaisvadu līniju
balstiem, elektroiekārtas
un aparatūras korpusiem,
vadības pultīm, sadales
skapju durvīm, sadalietai
ses ieejas durvju un vārtu
ārpuses, uz jaudas slēdžu
un transformatoru kameru
durvīm, iekārtas elektro
vadošo daļu sietveida vai
blīvajiem nožogojumiem,
kuri novietoti ražošanas
telpās.

4.9. Vispārēja bīstamība. Izvieto vietās, kur
nepieciešams brīdināt par
bīstamību, kur apgrūtināta
informācijas sniegšana
ar signālkrāsojumu vai
simboliem. Lieto ar citām
brīdinājuma drošības
zīmēm un ar skaidrojošo
uzrakstu.
4.10. Lāzera stars. Izvieto
uz telpu durvīm, iekārtas,
ierīcēm un citās vietās,
kurās ir lāzera stars.

4.11. Oksidējoša viela.
Izvieto uz telpu durvīm,
skapju durtiņām uzma
nības pievēršanai par oksi
dējošas vielas esamību.
4.12. Nejonizējoša
radiācija vai starojums.
Izvieto uz telpu durvīm,
iekārtas, ierīcēm un citās
vietās, kurās iedarbojas
nejonizējošā radiācija vai
starojums.

4.13. Spēcīgs magnētiskais lauks. Izvieto uz telpu
durvīm, iekārtas, ierīcēm
un citās vietās, kurās ir
spēcīgs magnētiskais
lauks.
4.14. Uzmanību, šķēršļi.
Izvieto vietās, kurās var
paklupt neievērojamu
šķēršļu dēļ.
4.15. Uzmanību, nelīdzens. Izvieto nelīdzenās
vietās, kurās var paklupt.

4.16. Bioloģiskais risks.
Izvieto veselībai kaitīgo
bioloģisko vielu, t. sk.
patogēno mikroorganismu
(baktēriju, vīrusu, sēnīšu
u. c.), glabāšanas, ražoša
nas un lietošanas vietās.
4.17. Zema temperatūra. Izvieto uz saldētavu
durtiņām, sasaldēšanas
kameru durvīm, uz
kompresoru agregātiem
un citām saldēšanas
ierīcēm. Lieto, kur ir zema
temperatūra.

4.18. Kaitīga vai kairinoša viela. Izvieto veselībai
kaitīgo vai kairinošo vielu
glabāšanas, ražošanas un
lietošanas vietās.
4.19. Eksplozīva vide.
Izvieto uzmanības pie
vēršanai par eksplozīvas
vides esamību.

4.20. Sastatnes. Izvieto
uzmanības pievēršanai
uzstādītām sastatnēm
būvlaukumos, pie ēku un
celtņu fasādēm.
4.21. Uzmanību, pakāpiens. Izvieto uzmanības
pievēršanai vietās, kurās
var paklupt esošā pakā
piena dēļ.

4.22. Uzmanību, slidens.
Izvieto uzmanības
pievēršanai teritorijā un
iecirkņos, kur ir slidenas
vietas.
4.23. Dziļš ūdens. Izvieto
uzmanības pievēršanai
ūdenskrātuvēm, kurās ir
dziļš ūdens.
4.24. Zemējums. Izvieto
elektroiekārtu, mašīnu,
mehānismu u. c. zemēju
ma vietās.

4.25. Uzmanību, krītoši
objekti. Izvieto uzmanības
pievēršanai krītošo objektu
bīstamās vietās.
4.26. Augsta temperatūra. Izvieto uzmanības
pievēršanai augstai
temperatūrai darba vietās
un uz iekārtas.

Pagājušajā gadā, neraugoties uz būvniecības apjomu krišanos,
vēl aizvien tieši šajā nozarē notika visvairāk negadījumu. Nelaimes
gadījumos biežāk cietuši arī kokapstrādē, mežizstrādē, transporta
un pārvadājumu nozarē strādājušie, kā arī mazumtirdzniecības
un noliktavu darbinieki, kuri traumas pārsvarā guvuši, paslīdot un
krītot vai neuzmanīgi apejoties ar asiem priekšmetiem. Pieaudzis
uzbrukumu skaits mazu veikaliņu pārdevējiem.
Arī neierasti sniegotais šī gada sākums prasījis savus upurus.
Valsts darba inspekcijas direktora vietnieks Renārs LŪSIS uzsver, ka
galvenais nelaimes gadījumu cēlonis ir darba drošības noteikumu
neievērošana, kā arī cilvēka paša neuzmanīga rīcība.

Darbā riskēt nedrīkst
Iveta LAUDE

-V

ai darba drošības noteikumu neievērošana ir
akmens, kas tiek mests
darbinieku dārziņā?
– Tā tikai daļēji ir darbinieku vaina.
Vēl joprojām Latvijā ir ļoti raksturīgi,
ka darbinieki instrukcijas redz tikai brī
dī, kad parakstās darba drošības žurnā
lā. Nenotiek ne pienācīga iepazīstināša
na ar darba drošības noteikumiem, par
apmācību nemaz nerunājot – cilvēks
parakstījies ir, bet faktiski viņš nezina,
kā strādāt droši. Kad notiek negadī
jums un tam seko izmeklēšana, tad top
skaidrs, ka nav ievērots kaut kas, kas
bija jāievēro, taču pirms tam nav arī bi
jusi atbilstoša apmācība. Cilvēks vien
kārši nav zinājis, kā droši strādāt. Un tā
ir darba devēja atbildība.
– Bet ko darīt darbiniekam, ja
darba devējs nav nodrošinājis atbilstošu darba drošības apmācību?

– Nebūt vieglprātīgam un neno
slinkot, bet vismaz pašam izlasīt darba
drošības noteikumus un paturēt prātā,
kas tajos teikts. Un pēc tam vismaz
reizi gadā tos pārlasīt. Kad sāku strā
dāt savā amatā Valsts darba inspekcijā,
kur riski nebūt nav tik lieli kā, piemē
ram, kokzāģētavā, es tik un tā painte
resējos, kādi darba drošības noteikumi
man būs jāievēro. Un mani kārtīgi no
instruēja, ko es drīkstu un nedrīkstu
darīt savā darba vietā.
– Un ko jūs nedrīkstat darīt?

– Piemēram, nedrīkstu ar kafijas vai
tējas krūzi sēdēt pie datora, lai nejauši
kaut ko neizlietu uz klaviatūras. Beidzot
darbu, dators ir jāizslēdz, lai neradītu
elektrobīstamu situāciju. Strādājot pie
datora, nedrīkst to darīt astoņas stun
das no vietas, nepārtraukti skatoties
monitorā – ir jāievēro pauzes. Tas no
zīmē, ka darbs jāorganizē tā, ka vismaz
uz brīdi var pievērsties kam citam, lai
acīm ļautu atpūsties. Ideāli būtu, ja va
rētu arī veikt atbilstošus vingrinājumus.

– Par darba vingrošanu gan mēdzam pavīpsnāt.

– Bet tā ir ļoti laba lieta, par ko ne
vajadzētu ironizēt. Latvijā pagaidām
nav izveidojusies šāda darba kultūra.
Piemēram, Skandināvijā cilvēki nelie
los pārtraukumos iziet gaitenī vai ves
tibilā un vingro kāda aktīvāka kolēģa
vadībā. Cilvēki zina, ka viņi to dara
savas veselības labā. Mēs pret savu
veselību esam krietni nevērīgāki. Bet
jebkura tradīcija veidojas pamazām.
Gan jau arī mēs pie tā nonāksim.

– No šī gada 1. janvāra spēkā
ir jauni MK noteikumi Nr. 950 par
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību, kuri paredz, ka par gadījumiem, kuros cietušajam darbspēju zaudējums iestā
jies līdz trijām diennaktīm, par to
tagad vairs nav jāziņo Valsts darba
inspekcijai. Kas mainījies salīdzinājumā ar agrākajiem noteikumiem?

– Līdz ar jauno noteikumu stā
šanos spēkā, mēs esam pietuvinājuši
nelaimes gadījumu izmeklēšanu un
klasifikāciju tai kārtībai, kāda ir citur
Eiropā. Eiropas Savienībā par nelaimes
gadījumiem jau izsenis tiek uzskatīti
tikai tie nelaimes gadījumi, kas rada
trim vai vairāk dienu darbnespēju.
Līdz šim Latvijā statistikā tika iekļauti
arī tie nelaimes gadījumi, pēc kuriem
iestājās kaut vai vienas dienas darb
nespēja. Protams, šādi gadījumi, kad
darbnespēja iestājas no vienas līdz trim
dienām, arī turpmāk tiks kvalificēti kā
nelaimes gadījumi darbā, tikai tie vairs
netiks iekļauti oficiālajā statistikā un
darba devējiem par tiem nebūs jāziņo
Valsts darba inspekcijai. Bet arī tajos
gadījumos, kad darbnespēja būs iestā
jusies līdz trim dienām, darba devējam
nelaimes gadījumu tāpat būs jāizmeklē
un jāreģistrē nelaimes gadījumu darbā
uzskaites žurnālā – faktam ir jābūt re
ģistrētam, jo jārēķinās, ka jebkurš ne
gadījums var atstāt kādas sekas un ie
tekmēt cietušā turpmāko veselības stā

Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika

4.27. Uzmanību, karsta
virsma. Izvieto uzmanī
bas pievēršanai karstai
virsmai darba vietās un uz
iekārtas.
4.28. Uzmanību, karsts
tvaiks. Izvieto uzmanības
pievēršanai karstam
tvaikam darba vietās,
uz iekārtas un tvaika
cauruļvadiem.

Avīze izdota Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" (1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) ietvaros.
ISSN 1691-5658. Reģ. Nr. 000703312. Iespiests "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA". Tirāža: 200 000
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vokli. Jaunie noteikumi vērsti uz to, lai
samazinātu birokrātiskās formalitātes
un administratīvo slogu, bet ne darba
devēja atbildību. Nelaimes gadījuma
cēloņi jebkurā gadījumā ir jānovērš, lai
tie turpmāk neapdraudētu darbinieku
drošību un veselību.
– Bet vai darba devēji vienmēr rīkojas godprātīgi un necenšas noslēpt
to, ka negadījums noticis darbā?

– Eksperti uzskata, ka Latvijā va
rētu būt ļoti augsts slēpto nelaimes
gadījumu skaits – līdz pat 90 %. Tādi
secinājumi var rasties, ja apskata pro
porciju, kāda citās Eiropas valstīs vei
dojas starp smagiem un viegliem ne
laimes gadījumiem, kā arī ņemot vērā
nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo
skaitu. Būtībā šai statistikai vajadzētu
izskatīties aptuveni līdzīgai. Bet tā nav.
– Bailes no soda?

– Sods paredzēts par nelaimes
gadījumu slēpšanu, nevis par to, ka
nelaimes gadījums noticis. Ja darba
devējs nav parūpējies par nepiecie
šamo drošības aprīkojumu, nelaimes
gadījuma izmeklēšanas gaitā tas, vis
ticamāk, atklāsies. Tad notikušajā būs
vainojams darba devējs, par ko tiešām
paredzēts sods. Taču nelaimes gadīju
mi notiek arī darbinieku neuzmanības
vai nedrošas rīcības dēļ. Nelaimes ga
dījumi parasti tiek slēpti, ja notikušajā
bijusi darba devēja līdzatbildība.
– Vai līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā kaut kādā veidā netiek
skartas darbinieku intereses?

– Nekādā gadījumā! Mēs pat ce
ram, ka turpmāk darba devēji šos ne
gadījumus biežāk uzrādīs, jo tas ir tieši
saistīts ar darbinieka iespējām saņemt
sociālās garantijas.

– Bet ja nu gadās tā, ka darba
devējs nelaimes gadījumā cietušajam saka: „Ej pie ārsta, slimo, cik
nepieciešams, tikai nesaki, ka tas
noticis darbā”?

– Starp citu, tā mēdz notikt pat
smagu traumu gadījumā, kad darba
devējs pa ceļam uz slimnīcu palūdz,
lai cietušais stāsta, ka nelaime notikusi
mājās sadzīvē. Tādi gadījumi ir bijuši,
ir un droši vien arī vēl būs. Taču šajā
jomā ir mainījušās Valsts darba in
spekcijas metodes – mēs daudz ciešāk
sadarbojamies ar slimnīcām. Ja me
diķiem radušās aizdomas, ka trauma
gūta darbā, viņiem par to ir jāziņo in
spekcijai. Tagad inspekcijā arī izstrādā
jam jaunu sistēmu, kā mediķi šo infor
mācijas mums varētu nodot automā
tiski, neradot sev papildu darba slodzi.
– Vai ir kāds universāls padoms,
kā droši strādāt?

– Vienkārši ir jādomā līdzi par
savu veselību un drošību. Nevajag da
rīt nedrošas lietas! Un darbā nevajag
riskēt, jo šī riska cena var izrādīties
pārāk augsta l
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