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Stabilitāti var saglabāt
arī pārmaiņu laikā

Pēteris KRĪGERS
LBAS priekšsēdētājs

“Latvijas Finieris” uzņēmumu “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā šopavasar
iekļuvis labāko divdesmitniekā – tas liecina ne tikai par uzņēmuma
ekonomisko potenciālu, bet arī raksturo darbiniekiem labvēlīgo vidi.

Foto – Jānis Staris

Ir pagājuši 20 gadi kopš Latvijas Brīvo arod
biedrību dibināšanas kongresa 1990. gada
maija nogalē. Toreiz arodbiedrības sanāca
kopā, lai vienotos, tā apliecinātu savu spēku
un kļūtu vēl stiprākas. Tagad, raugoties uz LBAS
kā organizāciju ar divu gadu desmitu vēsturi, ir
gandarījums, ka esam nosargājuši šo vienotību,
ka neesam izputinājuši kopību un mūsu arod
biedrībām ir viens nacionālais centrs, kas var
funkcionēt kā pilntiesīgs un respektēts sociā
lais partneris lietišķā sadarbībā gan ar Latvijas
Darba devēju konfederāciju, gan valdību.
Arodbiedrības ir pratušas saglabāt arī ļoti
veiksmīgu integrācijas modeli. Ar lepnumu va
ram teikt, ka mēs esam “visu tautību bērni”. Un
visi kopā strādājam, atpūšamies, mācāmies un
cīnāmies! Cīnāmies par savām un savu kolēģu,
darba biedru tiesībām un interesēm.
Mēs esam radījuši labu sociālā dialoga mo
deli gan nacionālajā, gan nozaru, gan reģionu
līmenī. Tas arī ir mūsu spēks.
Pēdējos gados tieši arodbiedrības īpaši ak
tīvi rosinājušas vērienīgas sabiedriskās aktivitā
tes, piesaistot daudz domubiedru. Ļoti nozīmīga
bija arodbiedrību iniciētā 2008. gada 2. augus
tā notikusī tautas nobalsošana par likumu
“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
Šajā nobalsošanā piedalījās vairāk nekā
629 tūkstoši balsstiesīgo pilsoņu, no kuriem
gandrīz 609 tūkstoši atbalstīja ierosinājumu,
lai Satversmes 78. un 79. pantā ietvertu nosa
cījumu, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai
vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas atlaišanu.
Tiesa, lai Satversme tiktu grozīta, uz nobalsoša
nu bija jāatnāk vismaz pusei no Latvijas balss
tiesīgajiem pilsoņiem jeb 757,5 tūkstošiem cil
vēku. Uzzinot nobalsošanas rezultātus, daudzi
aptvēra, cik svarīgi ir piedalīties un arī pateikt,
ko tu domā, nevis stāvēt malā un nogaidīt, ko
teiks un darīs citi. Jo tie, kas stāv malā, netiek
ne saredzēti, ne sadzirdēti, ne uzklausīti. Un tā
arodbiedrības Latvijā veido aktīvu pilsonisko
sabiedrību.
Arī pašām arodbiedrībām jāturpina augt
un pilnveidoties, piesaistot jaunus biedrus un
ģenerējot jaunas idejas. Katram ir brīva izvē
le – vērtēt arodbiedrības no malas vai pašam
iekļauties to darbībā, apzinoties, ka paši tās
veidojam, paši savā labā strādājam un mums
pašiem sava arodbiedrība ir jāsargā. Ja paši
nedarīsim, nekā mums arī nebūs. Mūsu spēks
ir katra un visu kopīgā ieinteresētībā, vienotībā
un rīcībā l

Ilma RUGĀJA

Jo

lielākas problēmas
nākas risināt un jo
lielākas
grūtības
tiek pārvarētas, jo
patīkamāk ir dzirdēt patiesi labas
ziņas – tās iedvesmo un ceļ pašapzi
ņu. Un tas šoreiz jāsaka par Latvijas
lielāko kokrūpniecības uzņēmumu
“Latvijas Finieris”, kurā 100 % ie
guldīts vietējais kapitāls.
Daudzi no mums ar smaidu ver
vaļā to ģimenes albuma lapu, kur
ielīmēta bilde ar mazu puiku vai
meiteni koka šūpuļzirdziņa mugu
rā, jo ar šo naivo rotaļlietu saistās
jaukas bērnības atmiņas. Bet ne tik
daudzi zina, ka “Latvijas Finiera”
pieredze un testu rezultāti, izgata
vojot arī augstas precizitātes deta
ļas sporta ekipējumam, ir izman
toti pat mūsu kamaniņu braucēja
Mārtiņa Rubeņa kamanās – bērzs ir
tā daļa no kamanu grīdas “kārtainā
pīrāga”, kas slāpē vibrācijas.
“Latvijas Finieris” 2009. gadā
saņēma “Eksporta čempiona” bal
vu, un šobrīd uzņēmums eksportē
apmēram 95 % savas produkcijas.

Pamatā unikālo bērza saplāksni, kas
aizceļo uz vairāk nekā 40 pasaules
valstīm, pārsvarā Eiropā. Tālākais
ģeogrāfiskais punkts – Jaunzēlande.
Tik tāla sūtīšana attaisnojas, jo
uzņēmums spēj saražot unikālu
produkciju pēc individuāliem ra
sējumiem, nodrošinot tai lielāku
pievienoto vērtību. Bērza saplāk
snis tiek izmantots gan celtniecībā,
gan autobūvē – pie
kabju un automašīnu
prototipu ražošanā.
To izmanto arī kuģu
būvē, piemēram, Ko
rejas kuģubūvētavas
to iepērk gāzes tank
kuģu būvei.
Pērn “Latvijas Fi
nierim” apgrozījums
kritās par 37,4 %.
Taču visas pazīmes
liecina, ka šogad zau
dēto izdosies atgūt.
Uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs un ģenerāldirektors
Uldis Biķis skaidro, ka iepriekšē
jos pāris gados nācies veikt tādu
kā piespiedu atkāpšanos, taču nu
jau lietas iegājušas daudz labvēlī

gākās sliedēs. Par vieglām dienām
“Latvijas Finieris” gan nesapņo,
bet neatlaidīgi un ļoti uzmanīgi
seko tirgus situācijai, lai pie pirmās
iespējas ielauztos sev nolūkotajā tir
gus segmentā.
Šogad “Latvijas Finieris”, kurā
patlaban strādā apmēram 1900 cil
vēku, jau atgriezies pie agrākajiem
ražošanas apjomiem, daļēji atjau
nojot kādreizējās
un veidojot jau
nas darba vietas.
Uzņēmums pēc
iespējas aicina
atpakaļ tos dar
biniekus, kurus
pirms gada pus
otra nācās atlaist
ražošanas apjo
mu samazināša
nas dēļ. Kopumā
šogad plānots no
jauna darbā pie
ņemt vairāk nekā
200 cilvēkus. Uldis Biķis piebilst,
ka, protams, ne jau visi bijušie dar
binieki nāks atpakaļ, jo daļa no vi
ņiem pa šo laiku atraduši sev jaunu
darbu. Taču daudzi būs ļoti priecīgi

Uzņēmums
pēc iespējas
aicina atpakaļ
tos darbiniekus,
kurus pirms
gada pusotra
nācās atlaist

par iespēju atgriezties un to noteikti
izmantos. Par to ir pārliecināta arī
uzņēmuma arodbiedrības priekšsē
dētāja Mirdza Bondare, kas uzņē
mumā strādā jau vairāk nekā 40 ga
dus, bet arodbiedrību, kurā šobrīd
ir gandrīz 1600 biedri, viņa vada
no 1993. gada. Starpība starp uzņē
mumā strādājošo un arodbiedrības
biedru skaitu izveidojusies tāpēc, ka
daļa darbinieku strādā meitasuzņē
mumos ārpus Latvijas.

Laikus novērtētas
problēmas

– Mūsu uzņēmumam pēc Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā un
produkcijas pašizmaksas izlīdzi
nāšanās plašākā reģionā nācās pie
ņemt lēmumus par atsevišķu pro
dukcijas veidu ražošanas pārtrauk
šanu. Tāpēc arī vairs neražojam
mēbeļu detaļas, arī bērza zāģma
teriālu ražošanu esam pārtraukuši.
Ja Ķīnā kaut ko var saražot krietni
lētāk, tad tas arī jāražo tur, – skaidro
Uldis Biķis.
Turpinājumu lasiet 2.
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Projekta ietvaros LBAS konsultā
ciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā,
Daugavpilī un Valmierā ikviens var
bez maksas saņemt konsultācijas
par darba tiesiskajām attiecībām
un darba aizsardzību. Konsultanti
palīdz arī sagatavot prasības pie
teikumus tiesai, ja strīds skar darba
tiesiskās attiecības.
l l l

Patlaban projektā tiek izstrādāti mo
duļi profesionālo izglītības iestāžu
pasniedzēju apmācībai darba aiz
sardzībā piecās nozarēs:
•D
 zelzceļa transports un dzelzceļa
pakalpojumi
•K
 okapstrādes tehnoloģijas un
izstrādājumu izgatavošana
• P ārtikas ražošanas tehnoloģijas
un izstrādājumu izgatavošana
•Ķ
 īmijas tehnoloģijas un
biotehnoloģija
• V eselības aprūpe un sociālie
pakalpojumi
l l l

LBAS Mācību centrā Rīgā, Bruņinieku
ielā 29/31, bez maksas var sa
ņemt metodisko materiālu “Darba
koplīguma loma darba tiesiskajās
attiecībās”, darba aizsardzības ro
kasgrāmatu darbinieku pārstāvjiem
un uzticības personām, kā arī mazu
grāmatiņu “Tavas darba tiesības”
ar padomiem darba tiesību jautā
jumos. Pašlaik tiek gatavots infor
matīvais materiāls “Darba likums ar
komentāriem”.
l l l

Tiek aktualizēti seši tematiskie iz
devumi par darba aizsardzību. Tos
paredzēts izdot 2010. gada rudenī.
Klajā nāks:
• “ D
 arba apstākļi un veselība
darbā”
• “ Darba higiēna”
• “ Darba drošība”
• “ Ergonomika darbā”
• “ D
 arba aizsardzības
apmācības metodes”
• “ Psihosociālā darba vide”
Grāmatu aktualizāciju veic
SIA “Inspecta Prevention”.
l l l

Maijā reģionos norisinās informatīvā
publicitātes kampaņa par projekta
aktivitātēm un konsultatīvo centru
darbību.
l l l

Reizi mēnesī Latvijas Radio 1 klausī
tāji raidījuma “Krustpunktā” tiešajā
ēterā var uzdot savus jautājumus un
saņemt LBAS ekspertu atbildes par
darba tiesībām. Aicinām klausīties
raidījumu 27. maijā.
l l l

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

Aprīlī tika izdoti CD ar izglītojošām īs
filmām un multiplikācijas filmām par
darba tiesisko attiecību un darba aiz
sardzības jautājumiem. CD bez mak
sas ir pieejami LBAS Mācību centrā.
Papildu informācija: projekta vadītā
ja Linda Romele, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: linda.romele@lbas.lv

No kreisās: LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers sveic AS “Latvijas Finieris”
valdes priekšsēdētāju Uldi Biķi un uzņēmuma arodapvienības priekš
sēdētāju Mirdzu Bondari “Ilgstspējas indeksa” apbalvošanas pasākumā.
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

“Latvijas Finierī” vārdu “krīze” tul
ko kā “skola”. Un mācās. Kā vienu no
galvenajiem krīzes skolas ieguvumiem
te uzskata prasmi mobilizēties un ino
vatīvi domāt.
– Krīzi padziļināja arī tas, ka dar
binieku algas cēlās straujāk nekā darba
efektivitāte. Tā bija kļūda ekonomikas
attīstībā. Tāpēc, domājot par nākotni,
uzņēmumā tika veiktas ļoti lielas inves
tīcijas. Modernizējot darba vietas, mai
nījās arī daudzu darbinieku loma ra
žošanas procesā. Tāpēc daudz līdzekļu
tika ieguldīts darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanā. Bet kopumā šajā pro
cesā darba vietu skaits samazinājās,
līdz ar to mēs bijām spiesti pārtraukt
darba attiecības ar daļu strādājošo.
Diemžēl Latvijā vēl nav izstrādāti vals
tiska līmeņa instrumenti, kā rīkoties
ekonomiskā atslābuma un lejupslīdes
laikā, kad samazinās tirdzniecības
apjoms, lai pēc iespējas mazāk cies
tu cilvēki. Tagad katrs uzņēmējs par
to domā, kā prot un spēj sava biznesa
ietvaros.
“Latvijas Finierī” krīzes radītās
problēmas tika “kristīgi sadalītas” uz
visām struktūrvienībām. Visās uzņē
muma ražotnēs apjomi tika samazināti
proporcionāli, lai kāds neciestu vairāk.
Un ar vēl lielāku rūpību nekā agrāk
tika analizēta un rēķināta katra izde
vumu un ieņēmumu pozīcija, lai pēc
iespējas veiksmīgāk visu sabalansētu.

Kad citi par to tikai vēl sāka runāt, mēs
jau 2008. gadā bijām gatavi rīkoties, jo
laikus bijām pamanījuši un pievērsuši
uzmanību krīzes simptomiem. Tas arī
bija mūsu handikaps. Protams, mēs
arī tagad par to ne uz brīdi neesam
pārtraukuši domāt. Mežu industrija
Latvijā ir ne tikai liela, bet arī ļoti di
namiska savā attīstībā. Tāpēc prasmīga
sabalansēšana starp visiem iesaistīta
jiem – mežu īpašniekiem, pircējiem,
uzņēmuma darbiniekiem un finanšu
institūcijām – lielā mērā nosaka mūsu
biznesa veiksmi.

Roku rokā

Foto – Vladislavs Kundziņš no “Latvijas Finiera” arhīva

Eiropas Sociālā fonda
projekta “Darba attiecību
un darba drošības
normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un
uzņēmumos” aktualitātes

Stabilitāti var saglabāt arī pārmaiņu

Foto – Valda Kalniņa/A.F.I.

Aktualitātes

“Latvijas Finiera” darbinieki ar ģimenēm koku stādīšanas talkā.
ir šī labā sadarbība starp darba devē
ju un darba ņēmēju, kad abi zina, ko
gaidīt no partnera. Ja mēs vilcinātos
ar nepieciešamajām izmaiņām, zau
dētu gan laiku, gan resursus, – sadar
bību ar arodbiedrību novērtē U. Biķis.
M. Bondare piebilst, ka darbiniekiem
ļoti svarīgi ir visas izmaiņas izskaidrot,
tāpat visās niansēs iepazīstināt ar kop
līguma nosacījumiem:
– Ja darbiniekiem rodas kādi iebil
dumi, vienmēr tajos ieklausāmies. Ja
nepieciešams, kopā ejam runāt ar va
dību. Un, jo vairāk runājam, jo labāk
izprotam viens otru. Daudz vieglāk ir
strādāt, ja cilvēku
rīcībā ir visa viņiem
nepieciešamā in
formācija par uzņē
muma iecerēm un
plāniem.
– Kad uzņēmu
mam vajadzēja sa
mazināt ražošanas
apjomus un līdz
ar to darbiniekiem
vairs nebija iespē
jams
nodrošināt
pilnu noslodzi, plānāki kļuva arī ma
ciņi. Taču tā mums izdevās saglabāt
darbu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, –
skaidro U. Biķis, uzsverot, ka darba
devējs ir ieinteresēts saglabāt darba
attiecības ar pēc iespējas vairāk darbi
niekiem ne tik daudz ekonomisku ap
svērumu, cik kolektīva interešu vārdā,

Koplīgumā ir
iestrādāts viens ļoti
būtisks princips –
darbinieki ir
gatavi mācīties un
mainīties

Pārvarēt krīzes
izaicinājumus
palīdzēja arī uz
ņēmuma vadī
bas sadarbība ar
arodbiedrību.
– Koplīgumā
ir iestrādāts viens
ļoti būtisks prin
cips – darbinieki
ir gatavi mācīties,
pieņemt izmaiņas un mainīties, saska
tot gan uzņēmuma, gan savas attīstības
perspektīvu. Viss mainās – daba, cilvē
ki, valsts, sabiedrība. Ja izmaiņu proce
si tiek pieņemti pozitīvi, tad veidojas
pareizas, pragmatiskas un savstarpēji
saskaņotas attiecības, kad viens otram
nespurojas pretim. “Latvijas Finierī”

jo tas ar uzviju attaisnojas brīdī, kad
ekonomika sāk atlabt un uzņēmumam
parādās jaunas iespējas.
– Un jau tagad mūsu darbinieku at
algojums ir atgriezies 2008. gada līmenī.
Mēs vēl pilnībā neesam atjaunojuši prē
miju izmaksas, un ir samazinātas ilg
termiņa uzkrājuma iemaksas. Bet mēs
plānojam savu iespēju robežās drīzumā
atjaunot visu sociālo paketi un, ņemot
vērā krīzes mācības, attīstīt arī jaunus
instrumentus, par prioritāti izvirzot sta
bilitāti, lai cilvēki justos droši un kom
fortabli un kopā ar uzņēmumu varētu
veidot savu dzīvi, – uzsver U. Biķis.
“Latvijas Finieris” rūpējas arī par
darbinieku atpūtu – sporta svētkiem,
slēpošanu ziemā, kā arī makšķerēšanu
un atpūtu pie jūras vasarā. Nav aiz
mirsti arī vairāk nekā 500 uzņēmuma
bijušie darbinieki, kas aizgājuši pensi
jā. Viņiem tiek rīkoti pasākumi, gādāti
Ziemassvētku pārsteigumi un nepie
ciešamības gadījumā sniegta sociālā
palīdzība.

Ilgtspējas svaru kausi
Labie rezultāti “Ilgtspējas indeksa”
vērtējumā pilnībā attaisno uzņēmuma
darbības principus un tās nodrošināša
nai izmantotos instrumentus. Runa ir
par prasmi pieņemt pārmaiņas, mācī
ties, iegūt blakus profesijas, attīstīt sevi.
Svarīgs faktors ir arī atbildība pret sevi,
vidi un sabiedrību.

Krīzes laika izaicinājums – “Ilgtspējas indekss”
Šopavasar par agrāk nedzirdēto kritēriju –
“Ilgtspējas indeksu” – ierunājās daudzos
Latvijas uzņēmumos. Un daļa no tiem pieņēma
izaicinājumu tikt rūpīgi un stingri novērtētiem.
Labākos sumināja publiski.

L

atvijā “Ilgtspējas indeksa” pir
majā gadā piedalījās vairāk nekā
70 uzņēmumi. Tā kā mums pa
rasti ļoti patīk salīdzināt savus pa
nākumus ar igauņu kaimiņiem, tad šī nu ir tā
reize, kad varam palepoties – Latvijā pirmajā
gadā korporatīvās sociālās atbildības indek
sa vērtējumu centās iegūt piecas reizes vai
rāk pretendentu, nekā to bija indeksa starta
gadā Igaunijā. Eksperti uzskata, ka Latvijas
uzņēmumu aktivitāti veicinājusi dziļāka krīze
valsts ekonomikā, kas papildus stimulējusi
izmantot starptautisko pieredzi ilgtspējīga
biznesa izveidē.

Zelta līmenī (ilgtspējas indekss no 80 %
līdz 89,9 %) un Platīna līmeni (ilgtspējas in
dekss pārsniedz 90 %) šajā reizē vēl neizde
vās sasniegt nevienam, taču vērtētāji atklāja,
gan nevienu vārdā nesaucot, ka apmēram
desmit uzņēmumi bija visai tuvu Zelta līme
nim. Vairāku uzņēmumu vadītāji pēc rezul
tātu paziņošanas atzina: tas, ka nav izdevies
iegūt augstāku vērtējumu, pat esot mazliet
“uzsitis asinis”, lai nākamajā gadā mēģinātu
sasniegt labākus rezultātus.
Platīna līmenī varēja iekļūt uzņēmumi,
kuri korporatīvo atbildību pilnībā integrējuši
savā darbībā un kuros ir noteikti atbildīgie

gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Zelta līme
nī varēja iekļūt uzņēmumi, kuri demonstrē at
klātību un caurskatāmību, visus būtiskākos
ilgtspējas aspektus komunicējot publiski.
Sudraba līmenī iekļuva 20 uzņēmumi,
bet Bronzas līmenī – 25 uzņēmumi.
Sudraba līmenī (ilgtspējas indekss no 60 %
līdz 79,9 %) iekļuva uzņēmumi, kas mērķtie
cīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes
auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar
kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas.

Sudraba līmenis

(alfabēta secībā)
• ABB – elektroiekārtu
vairumtirdzniecība
• Aldaris – alus ražošana
• Arčers – būvniecība
• Balticovo – olu ražošana
• Ceļu satiksmes drošības direkcija – valsts
dienestu darbība

• CEMEX – cementa ražošana
• Cēsu alus – alus ražošana
• Electrolux Latvia – elektrisko mājsaimnie
cības ierīču vairumtirdzniecība
• Latvenergo – enerģētika
• Statoil Latvia – degvielas
mazumtirdzniecība
• Latvijas Finieris – kokapstrāde
• Latvijas Gāze – enerģētika
• Rimi Latvia – mazumtirdzniecība
• Rīgas siltums – siltumapgāde
• SEB banka – banku darbība
• Swedbank – banku darbība
• TNT Latvia – starptautiskie pārvadājumi
• Valmieras piens – piena pārstrāde
• Valmieras stikla šķiedra – ķīmiskā rūpnie
cība, tekstilindustrija
• VTU Valmiera – pasažieru sauszemes
pārvadājumi
Bronzas līmenī (ilgtspējas indekss no 40 %
līdz 59,9 %) iekļuva uzņēmumi, kuri ir spē

DARBINIEKU AVĪZE

Attīstību sekmē ikviens, kaut ne
liels, bet pragmatiski izvirzīts mērķis.
Jo vairāk šādu mērķu, jo veiksmīgāka
ir uzņēmuma attīstība, kas padara to
pievilcīgu ikvienam tajā strādājošajam.
Protams, nekas nekrīt klēpī kā debesu
manna. Tā ir bijusi neatlaidīga cīņa par
savu vietu gan produkcijas noieta tirgū,
gan mežu nozarē.
Un “Latvijas Finieris” arī nākamgad
plāno startēt “Ilgtspējas indeksā”, par
vērtīgu uzskatot iespēju paraudzīties uz
uzņēmumu it kā no malas un izvirzīt
sev jaunus un augstākus mērķus.
Investējot daudz līdzekļu jaunu
iekārtu iegādei, “Latvijas Finieris”, lai ne
kavētu investīciju apguvi, paralēli gatavo
un apmāca savus darbiniekus strādāt ar
inovatīvām metodēm. Uzņēmums izvei
dojis savu mācību centru, kurā ik gadu
vairāk nekā puse darbinieku iziet kādu
apmācību kursu, lai gūtu papildu zinā
šanas un apgūtu otro vai trešo profesiju.
Viena blakusprofesija ir 29 % uzņēmu
mā strādājošo, 13 % uzņēmuma darbi
nieku apguvuši divas blakusprofesijas,
bet 9 % ir trīs un vairāk blakusprofesiju.
Tas ir ļoti svarīgi, jo pamazām notiek arī
darba vietu saplūšana, kad nepiecieša
mas daudzpusīgas iemaņas.

Savs mežs
“Latvijas Finieris”, kas šogad plāno sa
ražot 195 000 m3 bērza saplākšņa, tam
patērēs apmēram 550 000 m3 apaļkok
snes. Vēlēdamies “nepalikt parādā”
dabai, uzņēmums ieguldījis savus lī
dzekļus arī mežu zemēs, nodarbojas ar
mežsaimniecību un uzmanīgi ieklausās
speciālistu viedoklī. Izvērsta arī īpaša
“Bērzu programma”. 2010. gads ir jau
13. gads, kad “Latvijas Finieris” sadar
bībā ar vadošajiem mežu zinātniekiem
un speciālistiem Krimuldas novadā au
dzē bērzu stādus, tos pēc tam arī izstā
dot mežā. Šogad izaudzēts rekordliels
stādu skaits – 1 600 000. Iestādīti mežā
un rūpīgi kopti, pēc gadiem 40 vai 50
tie būs derīgi augstas kvalitātes izstrā
dājumu ražošanai.
Tagad koka šūpuļzirdziņi “Latvijas
Finiera” produkcijas klāstā aizņem
pavisam niecīgu daļu. Tie ir tikai daži
tūkstoši gadā. Taču uzņēmums leģen
dāro rotaļlietu ir saglabājis kā savam zī
molam īpaši piederīgu un neatņemamu
vērtību, tajā ieliekot daudz roku darba
un mīlestības, jo zina, cik liels prieks
ienāk ģimenē, kad bērni tādu koka zir
dziņu saņem dāvanā l

Spēj tik
darīt!
Māksla prasa upurus. Bet nu jau mēs biežāk
saskaramies ar situāciju, kad mākslai grib
atvēlēt upurjēra lomu, – saka Latvijas Kultūras
darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF)
priekšsēdētājs Aldis MISĒVIČS.

-P

ērn sākās runas par to,
ka Daugavpilī, kas ir
Latvijas otrā lielākā pil
sēta, teātri nemaz neva
jag, jo, redziet, viņi pēdējā laikā neko
dižu nav parādījuši, pie “Spēlmaņu
nakts” balvām nav tikuši... Bet to, ka
divus gadus teātris bijis remontā, ka
aktieri un skatītāji gaida, lai atkal varē
tu satikties, ka teātra ēkā tikko iegul
dīta gan valsts, gan pašvaldības nauda,
tas it kā bija piemirsies. Palīdzīgu roku
Daugavpils teātrim bija gatavi sniegt
pat cunftes brāļi no Krievijas. Mēs kā
nozares arodbiedrība gājām palīgā
aizstāvēt teātra intereses gan Kultūras
ministrijā, gan Daugavpils pašvaldībā,
jo teātra izputināšana būtu liels zaudē
jums. Un nu ir gandarījums, ka teāt
rim ir dota iespēja strādāt. Daugavpils
teātra īpašā vērtība ir tā divas tru
pas – latviešu un krievu, teātris tiek
aicināts viesizrādēs, tam izveidojusies
laba sadarbība ar vairākiem Krievijas
teātriem. Šķiet, ka tas arī lika lēmumu
pieņēmējiem apdomāties. Teātra stip
ro garu šajās peripetijās, manuprāt,
uzturēt palīdzēja arī viņu pašu moto:
“Mums ir tas, ko citi vēl tikai meklē –
saprašanās: divas valodas, divas trupas
un viena Mīlestība.”
Gājām palīgā arī Latvijas Radio
un Latvijas Televīzijai aizstāvēt viņu
šī gada budžetu, vēršoties gan pie
Saeimas deputātiem, gan premje
ra, gan finanšu ministra, gan arī
Nacionālās Radio un televīzijas pa
domes, pamatojot savas iebildes pret
finansējuma samazināšanu un piepra
sot šogad dotāciju saglabāt iepriekšē
jā gada līmenī, ko paredz arī Latvijas
likumu normas. Piesaucot likuma
burtu, mēs apelējām pie likuma gara,
jo svarīgākais arguments mūsu prasī
bās ir sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu

satura kvalitāte,
ko ikvienam ska
tītājam un klausī
tājam nodrošina
radio un televīzijā
strādājošie cilvēki
un viņu iespējas
darīt savu darbu.

Foto – Džeina Saulīte/no Daugavpils teātra arhīva
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Daugavpils teātra arodorganizāciju vada aktrise Kristīne Veinšteina.
Attēlā – Kristīne (otrā no labās) Majas lomā izrādē “Un veras priekškars”.

LKDAF šobrīd apvieno apmēram
2300 biedru. Pēdējā gada laikā arod
biedrība ļoti cieši sekojusi norisēm
saistībā ar dažādām reorganizācijām,
lai tās neizpaustos kā likvidācija un lai
cilvēkiem, kas turpina darbu arī pēc
pārstrukturēšanas, netiktu pārtraukti
darba līgumi. Arodbiedrību pārstāvji
savu strikto nostāju par nākamā gada
budžetu pauduši arī kultūras minis
tram Intam Dālderim, argumentējot,
ka tālāka kultūras nozares finansēju
ma “cirpšana” kultūras darbiniekiem
atstās tikai vienu iespēju – iet ielās.
Daudz cilvēku dažādu reorganizāciju
un finansējuma sa
mazināšanas dēļ jau
ir bijuši spiesti aiziet
no darba, palikušie
ir apkrauti ar papil
du
pienākumiem.
Piemēram, arhīvos
darbinieku skaits ir
samazināts apmēram
uz pusi, bet darāmā
mazāk nav kļuvis.
LKDAF juriskon
sulte Maija Pastare
kā būtisku nozares
arodbiedrības panā
kumu min to, ko pērn izdevās panākt
Latvijas Radio:
– Naudas trūkuma dēļ vienā pie
gājienā bija plānots atlaist 100 darbi
niekus. Te jāpiebilst, ka gandrīz visi
Latvijas Radio darbinieki ir arod

biedrības biedri, līdz ar to viņi atro
das mūsu īpašajā “aizsardzības zonā”.
Apmēram nedēļu kopā ar Latvijas
Radio administrācijas juristiem strā
dājām, analizējot un vērtējot katra
darbinieka konkrēto situāciju, lai iz
spriestu, vai tomēr būtu kāda iespēja
cilvēkiem saglabāt darbu. Galu galā
lielākā daļa no atbrīvojamo sarakstā
iekļautajiem cilvēkiem – vairāk nekā
70 – savu darbu saglabāja. Toreiz no
radio aizgāja tikai 26 darbinieki, no
kuriem lielākā daļa bija pensionāri,
kuri arī paši bija ar mieru pārtraukt
strādāt, lai darba vietu varētu saglabāt
gados jaunāki ko
lēģi. Tomēr tas
bija liels mūsu
panākums, ka no
darba aiziet vaja
dzēja tikai cetur
tajai daļai no tiem
cilvēkiem, kurus
bija plānots atbrī
vot sākumā. Tas
arī uzmundrina
mūs cīnīties jeb
kurā līdzīgā situ
ācijā. Un tieši šajā
laikā tā ir iespēja
pierādīt arodbiedrību spēku.
Aldis Misēvičs ir gandarīts, ka
pat tur, kur notiek reorganizācija un
kolektīvs tiek sadrumstalots, lielākā
daļa tomēr saglabā savu piederību
arodbiedrībai. Un viss izdodas vieg

Lielākā daļa
no atbrīvojamo
sarakstā
iekļautajiem
cilvēkiem – vairāk
nekā 70 – savu
darbu saglabāja

lāk un labāk, ja cilvēki ar arodbiedrī
bu sazinās jau tad, kad problēmas vēl
tikai briest, jo tad var pagūt iet talkā,
apvienot spēkus un panākt iespējami
veiksmīgāko rezultātu.
Mainoties likumdošanai, LKDAF
no savas puses īpaši pieskata tās pār
maiņas, kas vairāk var skart kultūras
darbiniekus. Tad tiek gatavoti arī me
todiskie materiāli ar komentāriem,
lai savas arodbiedrības biedriem sīki
izskaidrotu iespējamās juridiskās pe
ripetijas, kādas var rasties, kad tiek
piemērots tas vai cits likuma pants.
– Kā nozares arodbiedrība jau
esam izteikuši savu viedokli par
ieceri apvienot Kultūras ministriju
un Izglītības un zinātnes ministri
ju – mēs iebilstam un esam pret to,
jo kultūra tik milzīgā mašinērijā pa
liks mazākumā un līdz ar to visdrīzāk
tiks nostumta malā. Ļoti griež ausīs,
kad dzirdu sakām – “tas ir politisks
lēmums”, ar to liekot saprast, ka tas
nav apspriežams. Un bieži vien šie
politiskie lēmumi nav ne gudri, ne
tālredzīgi. Tad nekas arī netiek skaid
rots un argumenti netiek ņemti vērā.
Bet mēs ar to nevaram būt mierā. Tā
kā LKDAF ir arī vairāku starptautis
ko federāciju dalīborganizācija, mēs
pagājušā gada oktobrī aicinājām ko
lēģus no citām Eiropas valstīm atbal
stīt mūsu cīņu par budžeta finansēju
mu kultūrai. Un mēs šo solidaritātes
atbalstu saņēmām l

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības jautājumos
ruši pirmos soļus, lai ar savu praksi publiski
komunicētu būtiskākajos jautājumos par
ietekmi uz vidi, sabiedrību, darba vidi un ko
pējo tirgu, tomēr rezultāti nav viendabīgi aug
sti visos rādītājos.

Bronzas līmenis

(alfabēta secībā)
• Binders – ceļu būve
• Brīvais Vilnis – zivju pārstrāde
• Daugavpils siltumtīkli – siltumapgāde
• DHL Latvia – loģistikas pakalpojumi
• Elsana – elektromontāža,
elektroinstalācija
• Fazer maiznīca – maizes un mīklas izstrā
dājumu ražošana
• Fortum Jelgava – siltumapgāde
• Grifs AG – apsardze
• Konekesko Latvia – lauksaimniecības
tehnikas vairumtirdzniecība
• Latsin – mežsaimniecība, kokmateriālu
tirdzniecība

• Latvijas Balzams – alkoholisko dzērienu
ražošana
• Latvijas Pasts – pasta pakalpojumi
• Maxima Latvija – mazumtirdzniecība
• Merks – būvniecība
• Nordea banka – banku darbība
• Olimps – būvprojektu vadība
• Olympic Casino Latvia – azartspēles un
derības
• RBSSKALS – būvniecība
• Rīgas satiksme – pasažieru sauszemes
pārvadājumi
• Siguldas Būvmeistars – būvniecība, tirdz
niecība, grants un smilts karjeru izstrāde
• Skonto būve – būvniecība
• Skrivanek Baltic – tulkošanas pakalpoju
mi, apmācība
• Tele 2 – bezvadu telekomunikācijas
pakalpojumi
• Veolia vides serviss – atkritumu
apsaimniekošana
• Vidzemes slimnīca – slimnīcas

Eksperti Latvijas uzņēmumu rezultātus
kopumā novērtēja kā viduvējus, tomēr atzi
na, ka tie ir visnotaļ veiksmīgi, piebilstot, ka
perspektīvā saskatāms noteikts pozitīvas at
tīstības scenārijs.
Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektore Elīna Egle uzsvēra, ka
“Ilgtspējas indeksa” dalībnieku vēlme domāt
par savas uzņēmējdarbības tālāku perspektī
vu laikā, kad daudzi, problēmu nogurdināti,
pat nevēlas skatīties tālāk par rītdienu, ir liela
apņēmība un veselīgi ambicioza drosme.
“Ilgtspējas indeksa” iniciatori ir Latvijas
Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība, bet tā realizācijā
iesaistīti eksperti arī no Pasaules Dabas fon
da, Ideju partneru fonda, “SKDS”, “Lursoft”,
Latvijas Kvalitātes asociācijas un vēl citi.
Indeksa metodoloģiju, kas balstīta uz
korporatīvās sociālās atbildības teoriju, kā arī
starptautiskajiem indeksiem, nodrošina kon
sultāciju kompānija “Hauska & Partner” l

Reģionālo konsultantu
pieņemšanas laiki
Pirmdienās . . . . . . . . . 10.00–14.00
Otrdienās . . . . . . . . . . 14.00–18.00
Ceturtdienās  . . . . . . . 10.00–14.00
JELGAVA, Elektrības iela 10
Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45
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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Arodbiedrību neatkarība dzima kopā ar Latvijas neat

-R

Jebkuras organizācijas spēks ir cilvēki. Katrs. Ikviens.
Šajā “Darbinieku Avīzē” – tikai daži stāsti.
Atmiņu mirkļi, viedokļi un skatījums nākotnē.

Andris Siliņš 1990. gadā
pie pirmā LBAS karoga.

A

ndris SILIŅŠ kafijas tasītē ieber
trīs tējkarotes cukura un saka,
ka viņš to darot, kā mācīts veca
jos labajos laikos – pa vienai uz katru
Latvijas cukurfabriku...
Vēsturiskajā Latvijas Brīvo arod
biedrību 1. kongresā 1990. gada mai
jā par LBAS priekšsēdētāju ievēlēja
toreizējo Latvijas Republikāniskās
arodbiedrību padomes priekšsēdē
tāju A. Siliņu. Viņš Brīvo arodbied
rību vadītāja amatā nostrādāja līdz
1995. gadam.
– Lielajām pārmaiņām gatavo
jāmies apmēram gadu. Izveidojām
darba grupu, kas konceptuāli izstrā
dāja arodbiedrību darbības turpmāko
stratēģiju. Būtisks bija uzstādījums
atteikties no kompartijas un Maskavas
virsvadības – līdz šim arī visa arod
biedrību lietvedība tika kārtota krievu
valodā. Pāreja uz latviešu valodu raks
tos nemaz nebija tik vienkārša, jo visa
terminoloģija bija iegājusies krieviski.
Pirmās iezīmes liecināja, ka sākam
virzīties uz tirgus ekonomiku. Taču
ikdienas darbā bija jārēķinās, ka pie
LBAS prezidija galda starp aptuveni
30 cilvēkiem vēl sēž seši kompartijas
centrālkomitejas locekļi. Tāpēc nepār
traukti nācās meklēt kompromisus.
Mēs sekojām arī tam, kas notiek citu
valstu arodbiedrību kustībā. Lietuvā
tajā laikā izveidojās četri arodbiedrību
centri, Ungārijā – seši, pat mierīga
jiem igauņiem bija divi arodbiedrību
centri. Latvijai vienīgajai bija izdevies
saglabāt arodbiedrību vienotību. Tas
bija ļoti svarīgi.
Nepatīkamākais bija tas, ka nāka
majos gados ļoti strauji samazinājās
arodbiedrību biedru skaits – viens aiz
otra tika likvidēti uzņēmumi. Mums

bija rūpnīcas, kas strādāja kosmosam,
bija uzņēmumi ar augstākajām teh
noloģijām. Pat zeķu fabrika “Aurora”
strādāja ar tolaik pasaules līmeņa teh
noloģijām. Savām acīm redzēju, cik
izmisīgi daudzu uzņēmumu vadītāji
cīnījās, lai saglabātu ražošanu... Līdz
ar to arī lielas un stipras arodbied
rības tika izputinātas. No 1 miljona
400 tūkstošiem biedru pēc pieciem
gadiem – 1995. gadā – arodbiedrī
bās bija palikuši 350 tūkstoši. Tas arī
reāli atspoguļoja tā laika ekonomisko
situāciju.
Vēlāk Andris Siliņš strādāja
Finanšu ministrijā par parlamentāro
sekretāru, tad VID, kontrolējot soci
ālās apdrošināšanas ieņēmumus, bija
Nodarbinātības valsts dienesta direk
tors, arī Grāmatvedības un finanšu ko
ledžas direktors. Tagad Andris brīvajā
laikā nododas vaļaspriekam – būvē
dēlam māju. Ik pavasari savā dzimša
nas dienā, gaidot ciemos kādreizējos
kolēģus, Andris savās mājās rīko sim
bolisku talku, kurina ugunskuru un uz
tā katliņā vāra kārtīgu talkas soļanku.
– Ar prieku atceros savus kādrei
zējos domubiedrus. Gan jāatzīst, ka
darbs arodbiedrībās man lielā mērā
lika lauzt raksturu, kļūt robustākam.
Mieramikas tur neder. Gribot negribot
daudzās lietās jākļūst ekstrēmistam un
jāuztur asums. Man patīk viens labs
teiciens – arodbiedrības necīnās pret
cenām, bet gan par cenām atbilsto
šu darba samaksu. Arodbiedrībām
noteikti jāpieaudzē savi spēki, bet tas
lielā mērā ir atkarīgs no ekonomikas
spēka. Ir jāmeklē kopējas vienojošas
intereses, ikviens saskarsmes punkts.
Bet diemžēl es nevaru iedot gatavu re
cepti, kā to panākt l

Foto – no LIZDA arhīva

Arodbiedrībām jāuztur asums

Astrīda Harbaceviča un arodbiedrības
“LAKRS” priekšsēdētājs Juris Kalniņš
akcijā “Mēs pret nabadzību” Doma
laukumā 2002. gada 1. oktobrī.

Ruta Vīksna ar kolēģiem LVSADA rīkotajā ielu gājienā
no Tērbatas ielas uz Esplanādi, kur 2002. gada
18. septembrī notika masu sapulce.

Foto – Timurs Subhankulovs

No šī būtiskā pavērsiena arodbiedrību kustībā ir pagājuši
20 gadi. LBAS šobrīd ir Latvijā lielākā nevalstiskā organizācija,
kas apvieno 21 dalīborganizāciju.

8. marts tradicionāli tiek izvēlēts par
dienu, kad darbinieki izsaka savas pra
sības, cīnoties par savām tiesībām un
protestējot pret diskrimināciju.
Šis pikets bija nozīmīgs notikums
Latvijas arodbiedrību vēsturē. Līdzās
tam palicis vēl kāds fakts – Rutai Vīksnai
kā arodbiedrības priekšsēdētājai un šī
piketa organizatorei nācās stāties tiesas
priekšā, jo pašvaldības policija streika
dienā sastādīja administratīvo pārkāpu
mu protokolu, kurā bija fiksēti četri pār
kāpumi. Pirmkārt, piketa laiks bijis pār
kāpts par 15 minūtēm, otrkārt, piketētāji
esot atradušies uz ielas braucamās daļas,
treškārt, pēc piketa zemē mētājamies
esot palikuši daži papīri, un, ceturtkārt,
viens no piketa dalībniekiem bijis mas
kā. Kā tas viss bija nācies? Pikets ieilga
sakarā ar to, ka Rutu Vīksnu ar sarunu
aizkavēja premjers V. Birkavs. Uz ielas
braucamās daļas atradās nevis piketē
tāji, bet gan žurnālisti un policisti, taču
arī tas derēja par ieganstu “krustiņa pie
vilkšanai”. Papīri, kas palika mētājamies
zemē, bija dažu partiju dalītie aģitācijas

Foto – Elmārs Rudzītis/A.F.I.

1990. gada 25. un 26. maijā notika Latvijas Brīvo arodbiedrību
1. kongress. Tajās dienās kopš Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas brīža bija pagājušas tikai trīs
nedēļas. Un arodbiedrību kongresā notikušais tieši sasaucās ar
lielajām pārmaiņām, kuras risinājās valstī –
Latvijas arodbiedrību vēsturē sākās jauns posms.

kā prieks par iegūto neatkarību. Tur ir
tobrīd tikko valsts karoga statusā atjau
notā sarkanbaltsarkanā Latvijas karoga
krāsas. Tur ir arī māsu krusts un medi
cīnas pamatsimbols čūska.
1994. gada 5. jūlijā notika plašs
mediķu streiks ar prasību paaugstināt
algas. Streikā piedalījās 21 775 darbi
nieki no 469 veselības aprūpes iestā
dēm. Taču jau nākamajā dienā – 6. jū
lijā – Rīgā ieradās ASV prezidents Bils
Klintons. Viņa vizītes atspoguļojums
plašsaziņas līdzekļos aizēnoja strei
kojošo mediķu izvirzītās prasības.
Septembra vidū demisionēja premjera
Valda Birkava valdība, sarunās ar kuru
izskanēja solījumi mediķu atalgojumu
paaugstināt par 25 %. Bet nākamā val
dība, kuru vadīja Māris Gailis, sarunas
ar mums vairs neturpināja.
Pirmie panākumi darba samaksas
sistēmas veidošanā tika panākti pēc
māsu piketa 2001. gada 8. martā. Šīs
dienas izvēle piketa rīkošanai nebija
nejauša, jo māsu profesijā 99,6 % strā
dājošo ir sievietes. Un citur pasaulē

Foto – Lasse Hejdenberg / no A.Siliņa personiskā arhīva

Vienotībā
spēks!

augoties no laika distances,
visspilgtāk atmiņās iespie
dies tas, kas ar mums noti
ka pirmoreiz, – saka Latvijas Veselības
un sociālās aprūpes darbinieku arod
biedrības (LVSADA) priekšsēdētāja
vietniece Ruta VĪKSNA, kura šīs arod
biedrības vadītāja bijusi 15 gadu garu
mā līdz 2005. gadam.
– 1989. gada rudenī sākās Latvijas
medicīnas darbinieku ceļš uz savu ne
atkarīgu arodbiedrību. Kongresa sa
gatavošanai bija nepieciešams krietns
laiks – lai izstrādātu statūtus, program
mu un veiktu līdz šim neierastus orga
nizatoriskus pasākumus. Kongresu tika
nolemts rīkot 1990. gada 12. maijā, pat
nenojaušot, ka tas notiks jau pavisam
citā Latvijā. Pēc deputātu balsojuma
par Neatkarības deklarāciju 4. maijā arī
mums radās pārliecība, ka viss izdosies.
Mūsu arodbiedrības logo var šķist
smagnējs un nemoderns, bet toreiz,
kad to veidojām, gribējām pateikt par
sevi un savām izjūtām pēc iespējas vai
rāk. Un tāpēc arī mūsu logo ir auseklītis

LBAS protesta gājiens pie M
Gājienā piedalījās vismaz 3

Pienākuma saldā nasta

A

strīda HARBACEVIČA Lat
vijas Izglītības un zinātnes dar
binieku arodbiedrību (LIZDA),
kas šobrīd apvieno apmēram 36 000
biedru un ir lielākā arodbiedrība Latvijā,
vadīja gandrīz piecpadsmit gadus.
– Tā bija mana pienākuma saldā
nasta. Vadīt tik lielu organizāciju ir ļoti
sarežģīti. Mūsu arodbiedrība apvieno
izglītības darbiniekus no bērnudārziem
līdz augstskolām un zinātnes iestādēm.
Kopējās intereses vieno, un tas ir liels
spēks. Taču tajā pašā laikā jārēķinās, ka
katrs nāk un iet arī ar savām personis
kajām interesēm. Dažādiem cilvēkiem
mēdz veidoties atšķirīga izpratne par
lietām un norisēm. Tad mēdz rasties
grūtības mērķu un rīcības saskaņošanā.
Man ir gandarījums par katru šajos
gados pozitīvi atrisinātu jautājumu, taču
pagaidām vēl nevaram teikt, ka nozarē
strādājošajiem būtu skaidra perspektīva,
kas notiks tālāk. Pārsvarā nākas risināt
neatliekamas problēmas. Bet mēs jau ne
dzīvojam tikai vienai dienai. Bija posms,
kad ar valdību panāktā vienošanās jau
bija noņēmusi spriedzi par pedagogu
atalgojuma sistēmu. Diemžēl vienā brī
dī tas viss tika sagrauts. Un tas, kas bija

labi iecerēts, palika nerealizēts. Pēc tam
līdz smieklīgumam absurdi bija valdības
vīru publiskie paziņojumi, atbildību par
ekonomiskajām problēmām cenšoties
uzkraut arodbiedrībām – redziet, arod
biedrības mūs piespieda paaugstināt pe
dagogu algas, tāpēc mums visiem tagad
ir tik slikti. Bet arodbiedrības tikai darīja
to, kas tām jādara. Valdībai gan trūka
konsekvences, lemjot, vai skolotāju al
gas paturēt sasaistē ar minimālo algu
vai izvēlēties citu risinājumu. Kad plīsa
burbulis, arī mūsu lietas sagāja grīstē.
Un jebkuram ir tiesības būt nemierā ar
tādu valdības politiku, kura liek dzīvot
no rokas mutē, jau laikus nedomājot par
rezervju radīšanu. Nedrīkstēja notikt
tā, ka pēc visai dāsniem gadiem valstij
nākas atskārst, ka palikusi bez graša ka
batā, jo nekas nav pietaupīts un iekrāts
nebaltām dienām.
Arodbiedrības mācās sadarboties.
Un tur, kur šī sadarbība izdodas, tur
iezīmējas patiesi pozitīvas tendences.
Turklāt runa nav tikai par šauri profe
sionālām interesēm, bet arī par valsts
interesēm kopumā – mēs apzināmies
arī šo atbildību. Tāpēc mūsu arodbied
rība ļoti rūpīgi izsver prasības, kuras tā

izvirza. Runa nebūt nav par to, lai iz
glītības un zinātnes darbiniekiem būtu
kādas priekšrocības salīdzinājumā ar
citiem, bet gan par samērīgumu. Ar to,
ka viegli nebūs un strauja uzlabošanās
pagaidām ir tikai vēlme, nevis tuva nā
kotne, mēs rēķināmies.
Mani piesardzīgu dara Saeimas lē
mums par budžeta iestrādēm nākama
jam gadam. Es uz to raugos kā uz “kaķi
maisā”, pieļaujot, ka pēc vēlēšanām va
rētu uzrasties viens otrs ne pārāk patī
kams pārsteigums, jo līdzīga notikumu
attīstība savulaik jau ir piedzīvota.
Protams, mēs jau paši ne vienmēr
esam balti un pūkaini. Tā “pulksteņu
saskaņošana”, kas nepieciešama valstij,
nepieciešama arī mums. Jārēķinās, ka
katra problēma ir unikāla, un gatavas
receptes to risināšanai neviens mums
priekšā nenoliks, bet bez saskaņoša
na mēs nevaram nonākt līdz vienotu
prasību izvirzīšanai. Domājot plašāk,
jāsaskaņo arī dažādu jomu intereses,
piemēram, skolotājiem ir jāizprot ār
stu problēmas, bet ārstiem – skolotāju
sāpe. Savstarpējai saskaņotībai jābūt arī
starp ražotājiem un nozarēm, kurām
tiek tērēta budžeta naudu.

EKU AVĪZE

tkarību
materiāli – politiķi mēģināja izmantot
piketu savās interesēs. Bet simboliskajā
protesta maskā tērpto medmāsu in
tervēja daudzi žurnālisti – viņas vārds,
uzvārds un darba vieta bija zināmi arī
policijai, līdz ar to arī šis “grēks” bija aiz
matiem pievilkts. Tomēr Rutai Vīksnai
uz tiesu tik un tā bija jāiet. Viņu attais
noja, atzīstot, ka protokolā fiksētie fakti
nav atzīstami par pārkāpumiem. Bet tas
viss bija noticis un vairs nebija pada
rāms par nebijušu ne Rutas, ne arod
biedrības vēsturē.
2007. gadā LVSADA radās domstar
pības ar Veselības ministriju par to, tieši
kuri statistikas rādītāji par vidējo darba
samaksu valstī piemērojami darba sa
maksas aprēķināšanai ārstniecības per
sonām. Tā kā sociālais dialogs nonāca
strupceļā un risinājums šajā jautājumā
netika rasts, lieta aizceļoja uz Eiropas
Cilvēktiesību tiesu, kur tagad tā gaida
savu izskatīšanas kārtu. Tāda nu ir mūsu
reālā dzīve – cīnīdamies par pacientu
veselību un dzīvībām, mediķi cīnās arī
par savām tiesībām un izdzīvošanu l
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“Kādam to vajadzēja izdarīt pirmajam. Un tie bijām mēs”

L

atvijas Celtnieku arodbiedrī
ba tika nodibināta 1990. gada
23. maijā – divas dienas pirms
LBAS 1. kongresa. Un 18 gadus –
no arodbiedrības dibināšanas brīža
līdz 2008. gadam – celtniekus vadīja
Māra TOMSONE. Latvijā sieviete
tik vīrišķīgas nozares vadītājas ama
tā mums nerada ne mazāko izbrīnu.
Bet pasaulē, kurā kopumā 124 valstīs
ir 287 celtnieku arodbiedrības, Māra
bija vienīgā sieviete šādā amatā.
Atceroties zīmīgākos mirkļus savā
darbā, Māra Tomsone uzskata, ka
būtiskākais panākums bijusi ģene
rālvienošanās noslēgšana ar Latvijas
Būvnieku asociāciju 1998. gada
28. aprīlī:
– Tā bija pirmā ģenerālvienošanās
Eiropas postkomunistiskajās valstīs
par darba samaksu būvniecībā. Tādas
tolaik nebija nevienā citā no kādrei
zējā sociālistiskā bloka valstīm – ne
Čehijā, ne Polijā, ne Bulgārijā, ne
Rumānijā, ne kaimiņos Lietuvā un
Igaunijā. Mūsu ģenerālvienošanās

paredzēja, ka būvniecībā nodarbi
nāto speciālistu un kvalificēto strād
nieku, kā arī projektētāju minimālā
stundas tarifa likme ir 1 lats, bet
būvniecībā palīgdarbos nodarbinā
to minimālā stundas tarifa likme ir
50 santīmi. Salīdzinājumam minē
šu, ka 1998. gadā Latvijā minimālā
stundas tarifa likme bija apmēram
25 santīmi. Un tikai 2008. gadā tika
noteikts, ka minimālā stundas tarifa
likme ir 1,083 lati.
Bet vēl pirms šī svarīgā soļa va
jadzēja panākt, lai norma par ģene
rālvienošanās slēgšanu starp arod
biedrību un darba devēju organizā
ciju tiktu iestrādāta Darba likumā.
Tas arī tika izdarīts, gan prasot no
mums pūliņus apmēram divu gadu
garumā.
Pie mums uz Latviju atbrauca arī
Starptautiskās Celtnieku un kokap
strādātāju arodbiedrību federācijas
ģenerālsekretārs. Šīs vizītes iemesls
bija tieši mūsu noslēgtā ģenerālvie
nošanās. Tā kļuva par nopietnu sti

mulu arī citu valstu arodbiedrībām.
Tagad šādas ģenerālvienošanās uz
skatām par gluži pašsaprotamu lietu
dažādās nozarēs. Bet kādam to vaja
dzēja izdarīt pirmajam. Un tie bijām
mēs. Ģenerālvienošanās nosacījumi
regulē attiecības starp darba ņēmēju
un darba devēju nozarē, dodot iespē
ju izvairīties no negodīgas konku
rences, kuru rada dempings – darba
samaksa nedrīkst būt zemāka par to,
kādu paredz ģenerālvienošanās.
Domājot par jaunu biedru piesais
ti, Celtnieku arodbiedrība veido ciešu
saikni ar topošajiem nozares speciā
listiem. Bet, ja raugāmies uz mūsu
arodbiedrību struktūru kopumā,
manuprāt, būtu svarīgi pēc iespējas
apvienoties, jo tas uzreiz dotu lielāku
spēku un ļautu racionālāk izmantot
resursus. Pāris nozarēs tas jau noticis,
piemēram, apvienojušies metālisti,
arī ķīmiķi un tekstilnieki.
Mūsu arodbiedrību darbs nākotnē
būs ļoti cieši saistīts ar arodbiedrību
aktivitātēm citās Eiropas valstīs. Un

tas būs atkarīgs arī no jauno profesio
nāļu zināšanām darba tiesībās. Starp
citu, ilgu laiku darba tiesību apguve
bija izslīdējusi no profesionālo sko
lu programmām. Mēs panācām šī
mācību priekšmeta atgriešanos, lai
darba tirgū ienākošie cilvēki zinātu
savas tiesības un spētu aizstāvēt gan
savas, gan citu darba ņēmēju sociāli
ekonomiskās intereses. Starp citu, arī
ģenerālvienošanās attiecas ne tikai
uz arodbiedrības biedriem, bet uz vi
siem nozarē strādājošajiem.
Kad man jautā, kāpēc vajag stāties
arodbiedrībā, es jautāju pretim – bet
kāpēc to nevajag? Vai cilvēkam ne
vajag organizāciju, kas aizstāv un
atbalsta viņa sociāli ekonomiskās
intereses!?
20 gadus pēc LBAS izveidošanas
ir gandarījums, ka mēs esam spē
juši saglabāt savām arodbiedrībām
vienotu centru. Jo ciešāk mēs esam
kopā, jo lielākas lietas mums ir pa
spēkam l

Foto – Gatis Dieziņš/A.F.I.

Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja Māra
Tomsone 2006. gada 11. maijā LBAS rīkotajā izbraucie
nā ar 11. maršruta tramvaju, aicinot strādājošos aktīvi
iesaistīties cīņā par savām darba tiesībām.

Ministru kabineta 1995. gada 15. decembrī vērsās pret pakalpojumu tarifu straujo celšanu Rīgā.
30 tūkstoši cilvēku.

Andris Kravalis (no labās) LVSADA rīkotajā medicīnas
māsu piketā 2001. gada 8. martā pie Ministru kabineta.

“Es ticu, ka mēs tiksim laukā no visām krīzēm”
Katras arodbiedrības spēks ir ne
tikai tās biedru skaits, bet solidaritā
te. Mēs pirms kāda laika, kad peda
gogu algas bija jūtami palielinājušās,
saskārāmies ar tādu paradoksu, ka
cilvēki sāka stāties ārā no arodbiedrī
bas – negribot maksāt tik lielu biedru
naudu. Tad gan nezināju, smieties vai
raudāt. Vai tad prasīt atpakaļ mazu
algu!?
Tiesa gan, lai arodbiedrības kaut ko
spētu panākt, ar biedru naudas nomak
sāšanu vien nepietiek. Katram ir jāstrā
dā līdzi. Un reizēm nākas pieklusināt
un nolikt malā savas privātās intereses,
lai aizstāvētu kopējās.
Vērojot sevi un līdzcilvēkus, jāat
zīst, ka laiku pa laikam mēs norijam
kādu krupi ar cēlu mērķi – saudzēt un
nenodarīt pāri savai jaunajai valstij.
Protams, mēs gribam to pasaudzēt,
taču tad, kad redzi, ka darba ņēmēju
intereses atkal tiek pastumtas maliņā,
tas vairs nešķiet godīgi. Un tas tikai
stiprina manu pārliecību, ka nelie
lām arodorganizācijām vajadzētu pēc
iespējas apvienoties lielākās. Kad esam
simts, tas ir labi. Kad esam tūkstoši,
mūs nevar nepamanīt l

A

ndrim KRAVALIM arod
biedrību darbā pagājuši trīs
gadu desmiti. 1972. gadā viņš
sāka strādāt par Vietējās rūpniecības,
komunālo un sadzīves pakalpojumu
darbinieku arodbiedrības darba teh
nisko inspektoru, bet vēlāk – par gal
veno darba inspektoru un tad arī par
nozares arodbiedrības priekšsēdētāja
vietnieku. 1993. gada rudenī Andri
Kravali ievēlēja par LBAS priekšsēdētā
ja vietnieku. Šos pienākumus viņš pil
dīja līdz 2002. gada rudenim. Taču jau
2001. gadā A. Kravali ievēlēja arī par
Rīgas domes deputātu.
– Kādu laiku centos tikt galā ar uz
ticētajiem pienākumiem gan arodbied
rībās, gan domē, taču slodze tomēr bija
par lielu. Galu galā izšķīros par labu de
putāta darbam. Tagad jau esmu pensi
jā, bet arodbiedrību aktivitātēm aizvien
cenšos uzmanīgi sekot līdzi.
Īpaši atmiņā palicis laiks, kad tika
izcīnīta valsts neatkarība. 1991. gada
puča laikā no 19. līdz 23. augustam
LBAS telpās atradās Vislatvijas strei
ka komitejas štābs, kas tika izveidots
LBAS valdes ārkārtas sēdē un kuru
vadīja toreizējais LBAS priekšsēdētājs

Andris Siliņš. Tiesa, ne visi arodbied
rību vadītāji tolaik vēlējās pārmaiņas,
taču absolūti lielākā daļa arodbiedrī
bu līderu iestājās par valsts neatkarī
bu. Savukārt tiem, kuri šaubījās, šis
darbinieku nepakļaušanās streiks bija
nopietna izšķiršanās. Tika nolemts ap
turēt sabiedriskā transporta satiksmi.
Rīgā apstājās arī tramvaji un trolejbusi,
starp kuru vadītājiem pārsvarā bija sie
vietes. Manuprāt, tieši viņas pelnījušas
vislielāko mūsu visu cieņu par šīs po
litiskās nepakļaušanās paraugstundu.
Tā bija patiesi liela drosme, jo strei
kotājiem draudēja omonieši. Tas bija
trauksmains laiks, jo īpaši tās divarpus
streika dienas. Ir gandarījums, ka torei
zējā LBAS vadība ne mirkli nešaubījās
par savu nostādni valsts neatkarības
aizstāvēšanā.
Pēc šiem notikumiem sekoja dzī
ves un satraukuma ļoti piepildīts laiks,
veidojot jaunu valsti un pilnīgi jaunus
likumus par arodbiedrībām, par valsts
pensijām, par streikiem, tika grozīta
darba likumdošana... Tā bija cīņa par
katru vārdu jaunajos likumos.
Man ir prieks, ka tagad dzīvojam
demokrātiskā un brīvā valstī. Tomēr

žēl, ka šī valsts nav gluži tāda, kādu
to iedomājāmies, kad cīnījāmies par
Latvijas neatkarību. Ir pieļautas arī
kļūdas. Sāpīgi, ka tik daudz cilvēku
palikuši bez darba, ka daudziem nākas
pamest valsti, lai dotos pelnīt iztiku uz
citām zemēm. Īpaši skumji, ka tas jā
dara gados jauniem cilvēkiem, kuriem,
apgūstot darba pieredzi citur, var zust
stimuls atgriezties Latvijā.
Cīnoties par valsts neatkarību, mēs
neiedomājāmies, ka nespēsim samaksāt
par veselības aprūpi, ka nauda kļūs par
šķērsli augstākās izglītības iegūšanai, ka
tiks samazinātas jau tā niecīgās pensi
jas, ka tiks atņemti pabalsti vecākiem,
ka algu palielinājums netiks samērots
ar darba produktivitātes pieaugumu...
Tagad uz notikušo raugāmies no dzi
ļas ekonomiskās krīzes bedres. Toreiz,
pirms 20 gadiem, pat iedomāties neva
rēju, ka pie varas esošie ar savu ekono
mikas izpratni tik ļoti nodarīs pāri val
stij. Tomēr es ticu, ka mēs tiksim laukā
no visām krīzēm – tirgus ekonomikas
apstākļos tā tam vajadzētu notikt! Un
ceru, ka šis laiks mums iemācīs būt
tālredzīgākiem, lai turpmāk nepieļautu
sāpīgas kļūdas valsts ekonomikā l

“J

ū r 
malas
ūdens”
personāla da
ļas inspektore
Ārija ĶĪSELE
jau sen nešķiro,
kuros brīžos dara savus tiešos darba
pienākumus un kuros pilda uzņēmu
ma arodorganizācijas vadītājas pienā
kumus. Var teikt, ka savā sabiedriskajā
amatā viņa izmanto savu dienesta stā
vokli šī vārda vislabākajā nozīmē.
Uzņēmuma administrācija strādā
Dzintaros, bet struktūrvienības izkai
sītas pa visu Jūrmalu no Lielupes līdz
Ķemeriem. Tā iegājies, ka darbinieku
jubilejas reizēs Ārija gatavo īpašu ap
sveikumu, ņem puķes, sēžas pie savas
mašīnas stūres un brauc sveikt jubilāru.
Reiz, pirms gadiem pieciem, vienā no
šādām jubilejas reizēm pie Ārijas pie
nācis kāds darbinieks un sācis runāties:
– Ziniet, es neesmu arodbiedrības
biedrs. Bet man pēc diviem gadiem būs
50. Ja es tagad iestāšos arodbiedrībā,
vai jūs arī pie manis atbrauksiet?
Ārija teikusi, ka viņa jubilejās bez
izņēmuma braucot pie visiem “savē
jiem”. Tā vīrs iestājies arodbiedrībā. Un
Ārija arī savu solījumu aizbraukt cie
mos jubilejā ar prieku izpildījusi.
Ārija “Jūrmalas ūdenī” strādā jau
36 gadus, bet pēdējos 26 gadus vada
arodbiedrību. Uzņēmumā strādā maz
liet vairāk nekā 200 darbinieku, no
kuriem 85 % iestājušies arodbiedrībā.
Ārija par visiem runā kā par lielu ģime
ni un sev personiski tuviem cilvēkiem.
Tās ir tādas ļoti gaišas rūpes:
– Par cilvēkiem ir jādomā un jārū
pējas. Man arī ļoti patīk to darīt. Man
ir dota tā lielā iespēja darīt cilvēkiem
labu un izbaudīt devēja prieku. Zinu,
ka viens otrs mani mēdz saukt par
“biktsmāti”. Uz to pusi jau arī sanāk, jo
pie manis nāk runāties ne tikai tad, kad
jākārto dažādas formalitātes, bet arī
tad, kad prieki vai arī sirds asaru pilna.
Ārija ievērojusi, ka pēdējā laikā cil
vēki uz sabiedriskajiem darbiem neko
daudz neraujas:
– Tagad katrs vairāk cīnās ar savām
problēmām un ir laimīgs, kad tiek ar
tām galā. Esmu ierunājusies, ka manā
vietā arodbiedrību varētu vadīt kāds
gados jaunāks cilvēks, uz ko man pre
tim pajautāja: “Vai tad tu taisies iet
prom no mums?” l

Foto – Arnis Rugājs

Foto – Inga Kundziņa/A.F.I.

“Biktsmāte”
Ārija

Tēmas turpinājumu lasiet 6.
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Juriskonsults
ar vissolīdāko
stāžu

L

BAS bijušais jurists Alfrēds
KATLAPS, kurš arodbied
rību darbā nostrādājis visu
savu mūžu – no 1962. līdz
2007. gadam – nav skaitījis, cik tūk
stošus padomu un konsultāciju šajos
45 gados sniedzis. Taču viņa paveik
tais ir augstu novērtēts – 2002. gadā
Alfrēds Katlaps saņēma Triju Zvaigžņu
ordeņa Zelta goda zīmi.
Alfrēds saka, ka viņam bijis intere
santi strādāt sarežģītos laikos. Kad sa
ņēmis jurista diplomu, viņš ticis darbā
Sociālās nodrošināšanas ministrijā un
nodarbojies ar pensiju jautājumiem –
strādājis ar sūdzībām un iesniegu
miem. Bet tad Alfrēdam piedāvāts
nākt strādāt uz arodbiedrību namu
Bruņinieku ielā 29/31. Padomju laikos
arodbiedrību juriskonsultu padomi
lūgti ļoti dažādos jautājumos. Kad tika
veidota Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība – šis laiks Alfrēdam palicis
spilgtā atmiņā –, daudz nācās strādāt
ar jaunajiem likumdošanas aktiem,
saskaņot tos ar Eiropas likumdošanu:
– Man nācās daudz nopietnāk
ielauzīties angļu valodā. Skolā valodu
mācījies biju, bet man trūka specifis
ko juridiskās terminoloģijas zināšanu
šajā valodā. Protams, ir prieks par aug

Foto – Inga Kundziņa /A.F.I.

Turpinājums. Sākums 4.–5. lpp.

Alfrēds Katlaps grāmatas
“Arodbiedrību gadsimts”
atklāšanas svētkos
2006. gada 30. novembrī.
sto apbalvojumu, ko saņēmu no prezi
dentes Vairas Vīķes-Freibergas rokām,
bet lielākais gandarījums man palicis
par pārmaiņu laikos paveikto. Toreiz
dažs labs Tautas frontes aktīvists mūs
nicīgi saukāja par “vecajām padomju
valsts arodbiedrībām”. Arodbiedrībām
atņēma to agrākos īpašumus, par kuru
atgūšanu nācās cīnīties.
Aizgājis pensijā, Alfrēds notiku
miem pārsvarā seko, skatoties televī
zijas raidījumus un lasot “Dienu”. Bet
siltā laikā viņš dodas uz Vērmanes
parku spēlēt šahu:
– Šogad šaha sezonu Vērmanītī sā
kām vēlāk nekā pērn, jo pavasaris bija
dzestrs. Bet vēl jau visa vasara priekšā.
Labā laikā reizēm kopā sanāk ap 50
šahistu. Parunājamies par šo to, kas
notiek pasaulē, bet pārsvarā spēlējam
klusējot. Šahā daudz jādomā. Pļāpājot
grūtāk koncentrēties l

S

avelijs SEMJONOVS vada
Latvijas Dzelzceļnieku un
satiksmes nozares arod
biedrību, kura izveidota
1992. gadā un ir viena no lielākajām
nozaru arodbiedrībām, apvienojot ap
mēram 15 000 biedru.
– Vienmēr uzsveru, ka arodbied
rībām ir divi galvenie uzdevumi.
Pirmkārt, tā ir darbinieku ekonomis
ko interešu jeb atalgojuma līmeņa aiz
stāvība. Jo cilvēks strādā, lai varētu uz
turēt un attīstīt savu ģimeni. Otrkārt,
strādājot šodien, vienmēr ir jādomā
par to, kas būs rīt – par to, kā tagad
padarītais un nopelnītais ietekmēs
nākotni. Tāpēc arodbiedrībām ir tik
svarīgi būt stiprām, lai spētu ietekmēt
darbaspēka cenu. Darbaspēks ir prece.
Un ļoti īpaša prece, jo darbs vienmēr
ir radošs process – cilvēks rada to, ko
spēj viņa prāts un rokas.
Gan valsts, gan mūsu katra budžets –
tā ir nauda. Bet nauda mēdz būt dažāda.
Vērtīga ir ar darbu nopelnītā nauda. Jo
cilvēks vienmēr ļoti rūpīgi pārdomā, kā
to izlietot. Tā netiek vieglprātīgi tērēta.

Foto – Arnis Rugājs

Darbaspēks ir īpaša prece
Latvijas ekonomikā šobrīd tēriņiem
aiziet arī mūsu valstij aizdota nauda, ko
mēs vēl neesam nopelnījuši. Bet neno
pelnīta nauda šķiet ļoti viegla un atņem
cilvēkam motivāciju. Un ar tādu naudu
mums jābūt ļoti uzmanīgiem.
Man šķiet aplam tas, ka labumus,
kurus ar savu darbu un aktivitātēm
izcīna arodbiedrības, pēc tam grib
saņemt visi. Arodbiedrībām tomēr
vairāk jādomā tieši par savu biedru in
teresēm, un katras nozares arodbied
rībai jālobē savas jomas darbinieku
intereses. Runājot līdzībās: ja gribas
baudīt augļus, vispirms ir jāiestāda
koks un pēc tam tas rūpīgi jākopj.
Gaidot labumus no arodbiedrības, bet
pašam arodbiedrību darbā neiesaisto
ties, sanāk, ka tu gaidi uz ābolu ražu
kaimiņa dārzā un ceri, ka kaimiņš pusi
savu ābolu tev atdos par skaistām acīm
vien. Ja gribi, lai kāds aizstāv tavas kā
darba ņēmēja intereses, nāc arodbied
rībā. Tā varēsim strādāt kopā un kopā
arī panākt to, kas mums nepieciešams.
Dažam malā stāvošajam šķiet, ka
arodbiedrības ne ar ko citu nenodar
bojas kā tikai rīko streikus. Protams,
streiki un citas protesta akcijas jau tā
pēc arī tiek rīkotas, lai piesaistītu pēc
iespējas lielāku uzmanību kādai prob
lēmai. Un parasti tas notiek tad, kad
ar citiem līdzekļiem tas nav izdevies.
Bet būtībā ikviens streiks uzskatāms
par brāķi darbā, kas radies tāpēc, ka
divas puses – darbinieki un darba de
vēji – nav spējuši vai pratuši izrunāties
un vienoties. Un problēmas rodas arī
tur, kur kāda no iesaistītajām pusēm
domā, ka visu var panākt uzreiz un uz
vietas vai rīt uz brokastlaiku.
Universālā recepte ir viena vienī
ga – strādāt, strādāt un vēlreiz strādāt.
Un konkurencei darba tirgū vienmēr
ir jābūt, jo konkurence ir ļoti spēcīga
motivācija l

Kopš 2010. gada 25. marta
ir spēkā Darba likuma
jaunā redakcija. Tajā ir veikti
visapjomīgākie grozījumi
kopš likuma stāšanās spēkā
2002. gada 1. jūnijā. Ar šiem
grozījumiem tiek precizēti
un papildināti vairāki likuma
panti, nodrošinot gan
darba ņēmējiem, gan darba
devējiem iespēju labāk
realizēt savas tiesības un
izpildīt savus pienākumus.
Vienlaikus ir samazinātas
iespējas negodprātīgai rīcībai,
kā arī patvaļīgai likuma normu
interpretācijai. Tabulā ir
apkopotas būtiskākās likuma
izmaiņas. Ar pilnu Darba
likuma tekstu var iepazīties
portālā www.likumi.lv.

Grozījumi
Būtiskākās izmaiņas Darba likumā no
25.03.2010.

Darba likuma iepriekšējā redakcija
8. pants. Tiesības apvienoties organizācijās
(1) Darbiniekiem, kā arī darba devējiem ir tie
sības brīvi, bez jebkādas tiešas vai netiešas
diskriminācijas saistībā ar kādu no šā likuma
7. panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem
apvienoties organizācijās un iestāties tajās,
lai aizstāvētu savas sociālās, ekonomiskās
un profesionālās tiesības un intereses.

(1) Darbiniekiem, kā arī darba devējiem ir tiesības brīvi, bez
jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas saistībā ar kādu
no šā likuma 7. panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem
apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu
savas sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un
intereses un izmantotu šo organizāciju sniegtās iespējas.

14. pants. Darbinieka nosūtīšana
(4) Darba devējam, kurš nosūta darbinieku
veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbi
nieka nosūtīšanas rakstveidā informēt Valsts
robežsardzi un Valsts darba inspekciju par šo
nosūtīto darbinieku, norādot:
1) darbinieka vārdu un uzvārdu;
2) darba uzsākšanas laiku;
3) paredzamo nodarbināšanas ilgumu;
4) darba veikšanas vietu;
5) darba devēja pārstāvi Latvijā.
(5) Šā panta noteikumi neattiecas uz tirdznie
cības flotes uzņēmumu kuģu apkalpēm.

Vērts paturēt prātā!
l Darba līgums slēdzams rakst
veidā pirms darba uzsākšanas.
Pretējā gadījumā var uzskatīt,
ka darbinieks jau nodarbināts
trīs mēnešus. (DL 40., 41. p.) Tāpat
pirms darba uzsākšanas darba de
vējam ir jāreģistrē darba ņēmējs
Valsts ieņēmumu dienestā.

(4) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Lat
vijā, ir pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas rakstveidā
informēt Valsts robežsardzi un Valsts darba inspekciju par
šo nosūtīto darbinieku, norādot:
(..)
4) darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu
veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vie
tā, norāda, ka darbinieku var nodarbināt dažādās
vietās);
5) darba devēja pārstāvi Latvijā, kurš ir pilnvarots
pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts iestādēs un
tiesā;
6) personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpo
juma saņēmēju);
7) apliecinājumu par to, ka nosūtītais darbinieks,
kas ir trešo valstu pilsonis, likumīgi strādā pie dar
ba devēja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas
Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.
(5) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu
citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas
zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, neatkarīgi no dar
ba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemēro
jamā likuma ir pienākums šim nosūtītajam darbiniekam
nodrošināt nodarbinātības noteikumu izpildi un darba
apstākļus saskaņā ar šā panta trešo daļu atbilstoši attie
cīgās valsts normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbinieku
nosūtīšanu.
(6) Šā panta noteikumi neattiecas uz tirdzniecības flotes
uzņēmumu kuģu apkalpēm.

l Izmaksājot darba samaksu,
darba devējam jāizsniedz darba
samaksas aprēķins, kurā norādīta
ne tikai izmaksātā darba samaksa,
ieturētie nodokļi un veiktās valsts
sociālās apdrošināšanas obligā
tās iemaksas, bet arī nostrādātās
stundas, to skaitā virsstundas,
nakts laikā un svētku dienās no
strādātās stundas. (DL 71. p.)

18. pants. Darba koplīguma puses

l Darbiniekam, kas veic ar īpašu
risku saistītu darbu, jānosaka pie
maksa. (DL 66. p.)

22. pants. Darba koplīguma apstiprināšana

Ieguvumi darbiniekam

29. pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums

l Vieglāka koplīgumu noslēgša
na – garantija sakārtotākai darba
videi. (DL 8., 18., 22. p.)
l Strādājot Eiropā, darba de
vējam ir jānodrošina apstākļi at
bilstoši tās valsts likumdošanai.
(DL 14. p.)

l Pagarināti termiņi savu tiesību
aizstāvībai. (DL 34., 60., 95., 123. p.)
l Precizēts darba laika regulē
jums, uzskaites un apmaksas kār
tība. (DL 53., 64., 71., 74., 98., 129.,
133., 134., 136., 137., 140. p.)

l Atvieglojumi vecākiem, kuri
audzina bērnu invalīdu – vecuma
slieksnis palielināts no 16 līdz 18
gadiem. (DL 108. p.)

(4) Ja darba devēju organizācijas vai darba
devēju organizāciju apvienības biedri kādā
nozarē nodarbina vairāk nekā 50 procentus
darbinieku, ģenerālvienošanās, kas noslēg
ta starp darba devēju organizāciju vai darba
devēju organizāciju apvienību un darbinieku
arodbiedrību vai darbinieku arodbiedrību
apvienību (savienību), ir saistoša visiem at
tiecīgās nozares darba devējiem un attiecas
uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie
darba devēji. (..)
(1) Uzņēmumā noslēgtā darba koplīguma
spēkā esamībai nepieciešama tā apstipri
nāšana darbinieku kopsapulcē (konferencē).

(5) Tieša diskriminācija pastāv, ja salīdzinā
mā situācijā attieksme pret personu saistībā
ar tās piederību pie noteikta dzimuma ir, bija
vai var būt mazāk labvēlīga nekā pret citu
personu.

(4) Ja darba devēju organizācijas vai darba devēju organi
zāciju apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk nekā
50 procentus darbinieku vai viņu preču apgrozījums vai pa
kalpojumu apjoms ir vairāk nekā 60 procenti no nozares
preču apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma, ģenerālvie
nošanās, kuru noslēgusi darba devēju organizācija vai darba
devēju organizāciju apvienība un darbinieku arodbiedrība
vai darbinieku arodbiedrību apvienība (savienība), ir saisto
ša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz
visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba devēji. (..)

(1) Uzņēmumā noslēgtā darba koplīguma spēkā esamībai
nepieciešama tā apstiprināšana darbinieku kopsapulcē
(konferencē), izņemot tos darba koplīgumus, kurus noslē
guši darba devējs un darbinieku arodbiedrība, kas pār
stāv vismaz 50 procentus uzņēmuma darbinieku.
(5) Tieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā at
tieksme pret personu saistībā ar tās piederību pie noteikta
dzimuma ir, bija vai var būt mazāk labvēlīga nekā pret citu
personu. Mazāk labvēlīga attieksme grūtniecības vai
dzemdību atvaļinājuma, vai atvaļinājuma bērna tēvam
piešķiršanas dēļ uzskatāma par tiešu diskrimināciju at
karībā no personas dzimuma.

32. pants. Darba sludinājums
(1) Darba sludinājums (..) nedrīkst attiekties
tikai uz vīriešiem vai tikai uz sievietēm (..).
(2) Darba sludinājumā aizliegts norādīt vecu
ma ierobežojumus (..).

Papildināts ar trešo daļu:
(3) Darba sludinājumā norāda darba devēja — fiziskās
personas — vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas
firmu, vai personāla atlases uzņēmuma firmu, kas darba
devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un
veic atlasi.

34. pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana,
dibinot darba tiesiskās attiecības
(1) Ja, dibinot darba tiesiskās attiecības,
darba devējs pārkāpis atšķirīgas attieksmes
aizliegumu, pretendentam ir tiesības celt pra
sību tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad
saņemts darba devēja atteikums nodibināt ar
viņu darba tiesiskās attiecības.

(1) Ja, dibinot darba tiesiskās attiecības, darba devējs pār
kāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, pretendentam ir
tiesības celt prasību tiesā triju mēnešu laikā no dienas, kad
saņemts darba devēja atteikums nodibināt ar viņu darba
tiesiskās attiecības.

40. pants. Darba līguma forma
(1) Darba līgums slēdzams rakstveidā.

(1) Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsāk
šanas.

41. pants. Rakstveida formas neievērošanas sekas

Ieguvumi
darba devējam
l Var atlaist ilgstošos slimotājus.
(DL 101. p. Skat. piebildi tabulā.)

l Pagarināts termiņš darba līgu
ma uzteikšanai. (DL 101. p.)
l Atvieglota kolektīvās atlaiša
nas procedūra. (DL 106., 107. p.)
l Mācību atvaļinājums nav obli
gāti jāapmaksā. (DL 157. p.)

(1) Ja, noslēdzot darba līgumu, nav ievērota
tā rakstveida forma, darbiniekam ir tiesības
prasīt darba līguma izteikšanu rakstveidā. (..)
(2) Ja darbinieks un darba devējs vai vismaz
viena no pusēm ir uzsākusi veikt nolīgtos pie
nākumus, rakstveida formai neatbilstošam
darba līgumam ir tādas pašas tiesiskās sekas
kā rakstveidā izteiktam darba līgumam.

Papildināts ar trešo daļu:
(3) Ja darba devējs nenodrošina darba līguma noslēgša
nu rakstveidā un darba devējs vai darbinieks nevar pie
rādīt citu darba tiesisko attiecību pastāvēšanas ilgumu,
noteikto darba laiku un darba samaksu, uzskatāms, ka
darbinieks jau nodarbināts trīs mēnešus un viņam ir no
teikts normālais darba laiks un minimālā mēneša darba
alga.

44. pants. Darba līgums uz noteiktu laiku
(1) Darba līgumu uz noteiktu laiku var no
slēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu, ar to
saprotot:
1) sezonas rakstura darbu;
(..)

Pirmā daļa papildināta ar 8. punktu:
(1) Darba līgumu uz noteiktu laiku var noslēgt, lai veiktu no
teiktu īslaicīgu darbu, ar to saprotot:
(..)
8) profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes
izglītojamā darbu, ja tas saistīts ar sagatavošanos
darbībai noteiktā profesijā vai studiju virzienā.
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Būtiskākās izmaiņas Darba likumā no
25.03.2010.

53. pants. Izpildījuma vieta
(4) Darbiniekam, kurš nosūtīts komandējumā, tā laikā
saglabājas darba vieta (amats).

107. pants. Kolektīvās atlaišanas uzsākšana
(4) Darbiniekam, kas nosūtīts komandējumā vai
darba braucienā, tā laikā saglabājas darba vieta
(amats) un darba samaksa. Ja darbiniekam ir no
teikta akorda alga, viņam izmaksā vidējo izpeļņu.

60. pants. Vienlīdzīga darba samaksa
(3) Darbinieks var celt šā panta otrajā daļā paredzēto
prasību tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad viņš
uzzināja vai viņam vajadzēja uzzināt par šā panta pir
mās daļas noteikumu pārkāpumu.

(3) Darbinieks var celt šā panta otrajā daļā pare
dzēto prasību tiesā triju mēnešu laikā no dienas,
kad viņš uzzināja vai viņam vajadzēja uzzināt par
šā panta pirmās daļas noteikumu pārkāpumu.

64. pants. Izziņa par darba samaksu un valsts soci
ālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu

64. pants. Izziņa par darba samaksu, valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
veikšanu un darba attiecībām

Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma piecu darba
dienu laikā izsniedz šim darbiniekam izziņu par viņa
darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas ob
ligāto iemaksu veikšanu.

Darba devējs pēc darbinieka rakstveida pieprasī
juma piecu darba dienu laikā izsniedz šim darbi
niekam izziņu par viņa darba samaksu, valsts soci
ālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu,
darba tiesisko attiecību ilgumu un profesiju.

66. pants. Piemaksa par darbu īpašos
apstākļos

66. pants. Piemaksa par darbu,
kas saistīts ar īpašu risku

(1) Darbiniekam, kas veic darbu īpašos apstākļos,
kuri saistīti ar paaugstinātu risku viņa drošībai vai
veselībai, var noteikt piemaksu.

(1) Darbiniekam, kas veic ar īpašu risku sais
tītu darbu (darbu, kas saskaņā ar darba vides
risku novērtējumu saistīts ar paaugstinātu
psiholoģisko vai fizisko slodzi vai paaugstinātu
risku darbinieka drošībai un veselībai, ko nevar
novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim
ar citiem darba aizsardzības pasākumiem), no
saka piemaksu.

(2) Piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai
darba līgumā.

(2) Piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā,
darba kārtības noteikumos, darba līgumā vai ar
darba devēja rīkojumu.

71. pants. Darba samaksas aprēķins
Izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz
rakstveidā sagatavotu darba samaksas aprēķinu. Pēc
darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums
šo aprēķinu izskaidrot.

Izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz
darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmak
sātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veik
tās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, kā arī nostrādātās stundas, tajā
skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās
nostrādātās stundas.

(1) Darba devējs kolektīvo atlaišanu var uzsākt ne agrāk kā 60 dienas
pēc paziņojuma iesniegšanas Nodarbinātības valsts aģentūrai, (..)

(1) Darba devējs kolektīvo atlaišanu var uzsākt ne agrāk kā 45 dienas pēc paziņojuma ie
sniegšanas Nodarbinātības valsts aģentūrai, (..)

(2) Izņēmuma gadījumos Nodarbinātības valsts aģentūra var pagarināt
šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu līdz 75 dienām. (..)

(2) Izņēmuma gadījumos Nodarbinātības valsts aģentūra var pagarināt šā panta pirmajā daļā
noteikto termiņu līdz 60 dienām. (..)

108. pants. Priekšrocības turpināt darba attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā
(2) Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības
palikt darbā ir tiem darbiniekiem: (..)
3) kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu invalīdu ve
cumā līdz 16 gadiem; (..)

(6) Darbiniekam, kurš ārstniecības iestādē nodod
asinis, pēc katras šādas dienas piešķir atpūtas
dienu, izmaksājot šā panta trešajā daļā noteikto
atlīdzību. Darbiniekam un darba devējam vieno
joties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā.

(3) Darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu darbinieka pārejo
šas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai
neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

(2) Ja darba devējs, nosakot darba apstākļus, pro
fesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstinā
šanu vai paaugstinot amatā, ir pārkāpis atšķirīgas
attieksmes aizliegumu, darbiniekam ir tiesības
celt prasību tiesā triju mēnešu laikā no dienas,
kad viņš uzzināja vai viņam vajadzēja uzzināt par
atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu.

98. pants. Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātājiem grozījumiem
(2) Ja, turpinot darba attiecības atbilstoši darba devēja
piedāvātajiem darba līguma grozījumiem, samazinās
darbinieka vidējā izpeļņa, darba devējam ir pienākums
izmaksāt darbiniekam iepriekšējo vidējo izpeļņu vienu
mēnesi pēc darba līguma grozīšanas dienas.

(2) Ja, turpinot darba attiecības atbilstoši darba
devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem,
samazinās darbinieka darba samaksa, darba
devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam
iepriekš noteikto darba samaksu, bet, ja darbi
niekam noteikta akorda alga, — vidējo izpeļņu
vienu mēnesi pēc darba līguma grozīšanas dienas.

101. pants. Darba devēja uzteikums
(1) Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba
līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti
ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecis
ku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura
pasākumu veikšanu uzņēmumā, šādos gadījumos: (..)
Likumam nav atpakaļejoša spēka. Darbinieku
slimošanas termiņš skaitāms no 25.03.2010.
Piemēram, ja darbinieks slimo no 01.02.2010,
tad laiku līdz 25.03.2010 neieskaita slimības laikā,
kura dēļ var uzteikt darba līgumu.
(3) Darba devējs var uzteikt darba līgumu, pamatojo
ties uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5. pun
kta noteikumiem, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot darbinieka
pārejošas darbnespējas laiku vai laiku, kad viņš ir bi
jis atvaļinājumā vai nav veicis darbu citu attaisnojošu
iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pār
kāpuma izdarīšanas dienas.

Pirmā daļa papildināta ar 11. punktu:
(1) (..)
11) darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ
neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja
darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu
triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārto
jas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu,
kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas
iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arod
slimība.
(3) Darba devējs var uzteikt darba līgumu, pama
tojoties uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai
5. punkta noteikumiem, ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskai
tot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku vai
laiku, kad viņš ir bijis atvaļinājumā vai nav veicis
darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas
dienas.

103. pants. Darba devēja uzteikuma termiņš
(1) Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts
garāks uzteikuma termiņš, darba devējam, uzteicot
darba līgumu, jāievēro šādi termiņi: (..)
2) 10 dienas — ja darba līgums tiek uzteikts šā
likuma 101. panta pirmās daļas 1., 3., 5. vai
7. punktā noteiktajos gadījumos; (..)

1) Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav no
teikts garāks uzteikuma termiņš, darba devējam,
uzteicot darba līgumu, jāievēro šādi termiņi: (..)
2) 10 dienas — ja darba līgums tiek uzteikts
šā likuma 101. panta pirmās daļas 1., 3., 5.,
7. vai 11. punktā noteiktajos gadījumos; (..)

(2) Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā
neieskaita pārejošas darbnespējas laiku.

(2) Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma ter
miņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku,
izņemot šā likuma 101. panta pirmās daļas
11. punktā minēto gadījumu.

106. pants. Informēšana un konsultēšanās, veicot kolektīvo atlaišanu
(4) Darba devējs, kas paredzējis veikt kolektīvo atlai
šanu, ne vēlāk kā 60 dienas iepriekš rakstveidā par to
paziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai un pašvaldībai,
(..)

(4) Darba devējs, kas paredzējis veikt kolektīvo at
laišanu, ne vēlāk kā 45 dienas iepriekš rakstveidā
par to paziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai un
pašvaldībai, (..)

(3) Darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu darbinieka pārejošas darbnespējas laikā,
izņemot šā likuma 101. panta pirmās daļas 11. punktā noteikto gadījumu, kā arī laikā,
kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Minētie iero
bežojumi neattiecas uz šā likuma 101. panta pirmās daļas 10. punktā noteikto gadījumu
(ja tiek likvidēts darba devējs – Red.).
Papildināts ar ceturto daļu:
(4) Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku šā likuma 101. panta
pirmās daļas 11. punktā noteiktajā gadījumā līdz darbspēju atgūšanai vai invaliditātes
noteikšanai, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

123. pants. Nokavēta prasības termiņa atjaunošana
(3) Pieteikums par nokavētā prasības termiņa atjaunošanu iesnie
dzams ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no dienas, kad zudis prasības
termiņa nokavējuma pamats. Šādu pieteikumu nevar iesniegt, ja no
nokavētā prasības termiņa beigām pagājuši vairāk nekā seši mēneši.

(3) Pieteikums par nokavētā prasības termiņa atjaunošanu iesniedzams ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā no dienas, kad zudis prasības termiņa nokavējuma pamats. Šādu pieteikumu
nevar iesniegt, ja no nokavētā prasības termiņa beigām pagājis vairāk nekā viens gads.

129. pants. Izziņa par darbu
(1) Darba devējam ir pienākums pēc darbinieka pieprasījuma vai valsts
vai pašvaldības institūcijas pieprasījuma tās likumīgo funkciju veikšanai
izsniegt rakstveida izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesis
ko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, ieturētajiem nodokļiem un
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu.

(1) Darba devējam ir pienākums pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma vai valsts vai pašval
dības institūcijas pieprasījuma tās likumīgo funkciju veikšanai triju darba dienu laikā izsniegt
rakstveida izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka
veikto darbu, dienas un mēneša vidējo izpeļņu, ieturētajiem nodokļiem, valsts sociālās ap
drošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu.

133. pants. Darba nedēļas ilgums
Papildināts ar ceturto un piekto daļu:
(4) Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas
atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz
sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. No valsts budžeta
finansējamo institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirm
dienas līdz piektdienai, Ministru kabinets rīkojumu par darba dienas pārcelšanu izdod
par nākamo gadu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.
(5) Ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ieras
ties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā atvaļi
nājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā.

134. pants. Nepilns darba laiks
Papildināts ar septīto daļu:
(7) Ja darbiniekam noteikts nepilns darba laiks, viņa nodarbināšana virs šā darba laika ir
pieļaujama, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka rakstveida vienošanos.

95. pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, nosakot darba apstākļus,
profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu vai paaugstinot amatā
(2) Ja darba devējs, nosakot darba apstākļus, profe
sionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu vai
paaugstinot amatā, ir pārkāpis atšķirīgas attieksmes
aizliegumu, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā
viena mēneša laikā no dienas, kad viņš uzzināja vai
viņam vajadzēja uzzināt par atšķirīgas attieksmes aiz
lieguma pārkāpšanu.

(2) Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības palikt darbā ir tiem
darbiniekiem: (..)
3) kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem;
(..)

109. pants. Darba devēja uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi

74. pants. Atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ
(6) Darbiniekam, kurš ārstniecības iestādē nodod
asinis, pēc katras šādas dienas piešķir atpūtas dienu,
izmaksājot šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību. Pēc
darbinieka pieprasījuma šo dienu pievieno ikgadē
jam apmaksātajam atvaļinājumam.

Būtiskākās izmaiņas Darba likumā
no 25.03.2010.

Darba likuma iepriekšējā redakcija

136. pants. Virsstundu darbs
Papildināts ar astoto daļu:
(8) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas
laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā
paša mēneša ietvaros, darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzska
tāms par virsstundu darbu.

137. pants. Darba laika uzskaite
(1) Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka
nostrādātās stundas un virsstundas, tajā skaitā nakts laikā, nedēļas
atpūtas laikā un svētku dienā nostrādātās stundas.

(1) Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopu
mā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās
nostrādātās stundas.

140. pants. Summētais darba laiks
(1) Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajai darbinieku
kategorijai noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu,
darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem nosaka
summēto darba laiku.
(2) Summētais darba laiks nedrīkst pārsniegt 56 stundas nedēļā un
160 stundas četru nedēļu periodā, ja darba koplīgumā vai darba lī
gumā nav noteikts citādi.
(3) Darbs, kuru darbinieks veicis virs šā panta otrajā daļā noteiktā lai
ka, uzskatāms par virsstundu darbu.
(4) Ja ir noteikts summētais darba laiks, atpūtas laiku darbiniekam
piešķir saskaņā ar darba grafiku.

(1) Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo
dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pār
stāvjiem nosaka summēto darba laiku, lai darba laiks pārskata periodā nepārsniegtu
attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku. Ja darbiniekam ir noteikts sum
mētais darba laiks, darba devējam ir pienākums par to rakstveidā informēt darbinieku,
norādot pārskata perioda ilgumu, kā arī laikus iepazīstināt darbinieku ar darba grafiku.
(2) Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks pārskata periods, summētā
darba laika pārskata periods ir viens mēnesis. Darbinieks un darba devējs darba līgumā
var vienoties par pārskata perioda ilgumu, taču ne ilgāku par trim mēnešiem, bet koplī
gumā — ne ilgāku par 12 mēnešiem.
(3) Summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk
par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā.
(4) Darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika, uzska
tāms par virsstundu darbu.
(5) Ja ir noteikts summētais darba laiks, atpūtas laiku darbiniekam piešķir nekavējoties pēc
darba veikšanas.

148. pants. Darba laika organizēšanas īpašie noteikumi
(1) Šā likuma 131. panta pirmās daļas, 136. panta piektās daļas,
138. panta trešās daļas, 142. panta pirmās daļas, 143. panta pirmās
daļas un 145. panta noteikumus, ievērojot darba drošības un vese
lības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var
neattiecināt uz situācijām, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbo
šanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts
vai to var noteikt paši darbinieki.

(1) Šā likuma 131. panta pirmās daļas, 136. panta piektās daļas, 138. panta trešās daļas,
142. panta pirmās daļas, 143. panta pirmās daļas un 145. panta noteikumus, ievērojot
darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var
neattiecināt uz situācijām, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba
laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki. Minētajos
gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite.

152. pants. Laiks, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
(1) Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ie
skaita laiku, kad darbinieks bijis faktiski nodarbināts pie attiecīgā
darba devēja, un laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu
iemeslu dēļ, ieskaitot:
(..)

(1) Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita laiku, kad darbi
nieks bijis faktiski nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un laiku, kad darbinieks nav veicis
darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, ieskaitot: (..)
5) šā likuma 155. pantā minēto atvaļinājuma laiku (atvaļinājums bērna tēvam,
adoptētājiem vai citai personai – Red.).

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā laikā neieskaita bērna kopšanas
atvaļinājuma laiku.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā laikā neieskaita bērna kopšanas atvaļinājuma laiku un
atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, kas ir ilgāks par četrām nedēļām
viena gada laikā.

157. pants. Mācību atvaļinājums
(2) Darbiniekam valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrā
dāšanai un aizstāvēšanai piešķir mācību atvaļinājumu, kas nav īsāks
par 20 darba dienām gadā, par šo laiku saglabājot darba algu. Ja
darbiniekam noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, iz
maksājot vidējo izpeļņu.

(2) Darbiniekam valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstā
vēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu
vai bez tās. Ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot
vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to.
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Darba drošības zīmes
Iepriekšējā “Darbinieku Avīzes” numurā turpinājām jūs iepazīstināt ar aiz
lieguma zīmēm – darba drošības zīmēm, kas atbilst MK noteikumiem Nr. 400
(3.9.2002.) “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, kas izstrā
dāti, balstoties uz ES direktīvu, lai aizsargātu nodarbināto drošību un veselību.
Šajā numurā publicējam pēdējās darba drošības zīmju sērijas.

Rīkojuma drošības zīmes
6.1. Jālieto aizsargbril
les. Izvieto darba vietās
un iecirkņos, pie iekārtas,
kur nepieciešama redzes
aizsardzība pret darba
vides bīstamo un kaitīgo
faktoru iedarbību.

6.8. Jālieto sejas aizsar
dzības līdzekļi. Izvieto
darba vietās un iecirkņos,
kur ir nepieciešama sejas
aizsardzība pret darba
vides bīstamo un kaitīgo
faktoru iedarbību.

6.2. Jālieto aizsargķive
re. Izvieto darba vietās un
iecirkņos, būvlaukumos,
kur ir nepieciešama galvas
aizsardzība pret krītošiem
priekšmetiem.

6.9. Jālieto aizsargjosta.
Izvieto darba vietās un
iecirkņos, kur drošai darba
veikšanai nepieciešams
lietot aizsargjostu. Lieto,
veicot darbu augstumā,
slēgtās tilpnēs, kanalizāci
jas u. c. akās, kolektoros.

6.3. Jālieto dzirdes aiz
sardzības līdzekļi. Izvieto
darba vietās un iecirkņos
ar paaugstinātu trokšņa
līmeni (virs 85dB(A)), kur
ir nepieciešama dzirdes
aizsardzība.
6.4. Jālieto gāzmaska,
respirators. Izvieto darba
vietās un iecirkņos, kur ir
nepieciešama gāzmaskas
vai respiratora lietošana
elpošanas orgānu aizsar
dzībai pret darba vidē sa
turošām kaitīgām gāzēm,
tvaikiem vai aerosoliem.
6.5. Jālieto darba apavi.
Izvieto darba vietās un
iecirkņos, kur ir nepie
ciešama aizsardzība pret
darba vides bīstamo un
kaitīgo faktoru iedarbību.
6.6. Jālieto aizsargcimdi.
Izvieto darba vietās un
iecirkņos, kur ir nepiecie
šama roku aizsardzība pret
darba vides bīstamo un
kaitīgo faktoru iedarbību,
t. sk. aizsardzība
no elektriskās traumas.
6.7. Jālieto aizsarg
kostīms. Izvieto darba
vietās un iecirkņos, kur ir
nepieciešama ķermeņa
aizsardzība pret darba
vides bīstamo un kaitīgo
faktoru iedarbību.

6.10. Jālieto respirators.
Izvieto darba vietās un
iecirkņos kur ir nepiecieša
ma respiratora lietošana
elpošanas orgānu aizsar
dzībai pret darba vides
kaitīgiem faktoriem.
6.11. Jālieto antistatis
ki apavi. Izvieto darba
vietās un iecirkņos, kur ir
nepieciešama aizsardzība
pret statiskās elektrības
iedarbību.
6.12. Jālieto sejas
maska. Izvieto darba
vietās un iecirkņos, kur ir
nepieciešama sejas mas
kas lietošana elpošanas
orgānu aizsardzībai pret
darba vides kaitīgiem
faktoriem.
6.13. Gājēju ceļš
(maršruts). Izvieto teritori
jā un iecirkņos vietās,
kur atļauta pāreja.
6.14. Vispārīgā rīkojuma
zīme (lieto kopā ar citām
zīmēm). Izvieto teritoriju
un ražošanas telpu darba
vietās, kur nodrošināta
droša darbu veikšana,
piemēram, ar skaidrojošu
uzrakstu melnā krāsā
“Strādāt šeit!” u. c.

Pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes
8.1. Pirmās palīdzības
punkts. Izvieto uz pirmās
palīdzības punkta durvīm.
8.2. Nestuves. Izvieto uz
sienām un telpu durvīm
nestuvju atrašanās vietu
apzīmēšanai.
8.3. Sanitārā apstrāde.
Izvieto uz sienām un durvīm
dušas telpu atrašanās vietu
apzīmēšanai.
8.4. Acu skalošana. Izvieto
uz sienām un durvīm acu
skalošanas telpas atraša
nās vietas apzīmēšanai.
8.5. Elpošanas līdzekļi.
Izvieto uz sienām un durvīm
elpošanas līdzekļu atraša
nās vietu apzīmēšanai.
8.6. Pārsiešanas līdzekļi.
Izvieto uz sienām un durvīm
pārsiešanas līdzekļu atraša
nās vietu apzīmēšanai.
8.7. Droša pulcēšanās
vieta. Izvieto uz telpu
durvīm, sienām un
citās vietās ugunsgrēka,
avārijas vai citas ārkārtas
situācijas gadījumā cilvēku
sapulcēšanās punktu (vietu)
apzīmēšanai.

8.8. Atdzīvināšanas
līdzekļi. Izvieto uz sienām
un durvīm atdzīvināšanas
līdzekļu atrašanās vietu
apzīmēšanai.
8.9. Tālrunis neatlie
kamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanai.
Izvieto tālruņu uzstādīša
nas vietās.
9.1.1. Papildizeja, ceļš,
maršruts. Izvieto uz telpu
sienām, lai norādītu kustī
bas virzienu uz evakuāci
jas izeju.
9.1.2. Papildizeja, ceļš,
maršruts. Izvieto virs eva
kuācijas izeju durvīm.
9.1.3.–9.1.6. Papildizeja,
ceļš, maršruts. Izvieto
glābšanas papild
izeju atrašanās vietu
apzīmēšanai.
9.2.1.– 9.2.4.
Papildizeja, ceļš,
maršruts. Izmanto
tikai ar citām papildizeju
zīmēm kustības virziena
norādīšanai.

Sabiedrotais,
kas cieši
jāpieskata
Elektrība ir lielisks
sabiedrotais. Bet tikai
līdz tam brīdim, kamēr
mēs ievērojam visas
drošības prasības.
Iveta LAUDE

-V

alsts darba inspekci
ja (VDI) 2009. gadā
reģistrējusi
deviņus
nopietnus
nelaimes
gadījumus, kas notikuši darba vietās
un kuru iemesls ir bijis tiešs kontakts
ar elektrību. Trijos gadījumos cietušie
gājuši bojā. Un visi trīs bojā gājušie bi
juši profesionāli elektriķi, kuru darbu
zināmā mērā
var salīdzināt
ar sapiera ris
ku, par kuru
pieņemts teikt,
ka viņi kļūdās
tikai vienu reizi,
– stāsta VDI ve
cākā referente
Gunta BIĶE.
Gadu gaitā apkopotā VDI statisti
ka liecina, kas smagas elektrotraumas
darbā notiek vai nu nepietiekamas
pieredzes dēļ, kad cilvēks pilnībā ne
apzinās bīstamību, vai arī, gluži pretē
ji, darba rutīna iemidzinājusi modrību
un pieredzējušie profesionāļi paši vai
rāk vai mazāk apzināti pieļāvuši darba
drošības pārkāpumu.
Pirms ķerties pie darbiem, kas sais
tīti ar elektrību, gan darbiniekam, kas
veiks šos darbus, gan uzņēmumam ir
jāapliecina, ka ir apgūtas nepiecieša
mās zināšanas šo darbu veikšanai.
Uzņēmumam savi darbinieki ir
jāinstruē un jāapmāca, lai viņi precīzi
pārzinātu tās elektroietaises, kurās tiks
veikts darbs. Pirms ķerties pie darba,
jābūt pilnīgai skaidrībai par veicamo
darbu procedūru un drošības pasāku
miem, turklāt precīzi un bez atkāpēm
jāievēro visi paredzētie noteikumi.
Ja darbu veikšanā paredzēts lietot
noteiktu aizsardzības aprīkojumu, tad
šo prasību nekādā gadījumā nedrīkst
ignorēt, turklāt izmantojamajam aprī
kojam jābūt atbilstošā lietošanas kār
tībā (tas pirms darba jāpārbauda), lai
aprīkojums nevainojami pildītu tam
paredzētās funkcijas.
Ir ļoti cilvēciski cerēt, ka “nekas
slikts ar mani nevar notikt un neno
tiks”. Taču šī pārliecība ne uz mirkli
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neatceļ prasību ievērot visus drošības
noteikumus. Lai kā mēs to nevēlētos,
nelaimes gadījumi darbā tomēr no
tiek. Runājot par pagājušā gadā traģis
kākajiem gadījumiem, kad cilvēki gāja
bojā elektrotraumu dēļ, tie visi notika
darba drošības pārkāpumu dēļ – vienā
no gadījumiem darbinieks nepārlieci
nājās, vai līnijā ir atslēgts spriegums,
bet pārējos divos gadījumos cilvēks
pie darba transformatoru apakšstacijā
ķērās vienatnē, kas ir aizliegts – vien
mēr līdzās jābūt vēl kādam darbinie
kam, lai nepieciešamības gadījumā,
piemēram, kolēģim nejauši paslīdot,
krītot un gūstot strāvas triecienu, lī
dzās būtu vēl kāds cilvēks, kas varētu
nākt palīgā un glābt vai izsaukt neat
liekamo medicīnisko palīdzību.
Protams, katrs darbinieks pats ir
atbildīgs par noteikumu ievērošanu.
Bet, ja noteikumu pārkāpuma dēļ
notiek nelaime vai negadījums, līdz
vainīgs ir arī darbu vadītājs, kurš nav
pietiekami uzraudzījis, lai nekas slikts
neatgadītos.
Strādājot ar elektroiekārtām, jāiz
manto veicamajam darbam atbilstoši
un piemēroti aizsardzības līdzekļi, pie
mēram, izolējoši cimdi, izolējoši apavi,
izolējoša ķivere, izolēti paneļi un paklā
ji, izolējoši apvalki un uzvāžņi, spriegu
ma kontroles iekārtas un darbarīki ar
izolētiem rokturiem. Vietā, kur risinās
darbs ar elektroiekārtām, jāizvieto ap
bilstošas brīdinājuma zīmes un norā
des, piemēram, norobežojumi, barjeras
un apzīmējumi, kā arī zemējuma iekār
tas un cits drošības aprīkojums.
Pagājušajā gadā negadījumā no
tieša kontakta ar elektrību cieta kāda
fizioterapijas māsiņa, kas, cenšoties
satvert krītošu aparatūru, pieskārās
kontaktam un saņēma strāvas trie
cienu. Kāds strādnieks cehā iegāja aiz
aizsargnožogojuma, lai paņemtu kādu
instrumentu, un saņēma strāvas trie
cienu, jo instruments bija nolikts pā
rāk tuvu iekārtai, kurā bija spriegums.
Starp cietušajiem ir arī kāda apkopēja,
kura saņēmusi strāvas triecienu, elek
trības avotam nejauši pieskaroties ar
slapju lupatu... Par laimi, šie negadī
jumi beigušies bez smagām sekām l

Par galvenajām elektrodrošības prasī
bām, kas jāievēro ikvienam, stāsta LBAS
konsultants darba aizsardzības jautāju
mos Mārtiņš PUŽULS.
l

Likumi
1. Atslēgt visus sprieguma avotus.
2. Ja iespējams, fiksēt vai bloķēt visas
atslēgšanas ierīces.

Instalācijas veids

Zemsprieguma
U < 1000 V

Augstsprieguma
U > 1000V

Obligāti, ja tas ir
iespējams

Obligāti

Obligāti

Obligāti

3. Pārliecināties, vai iekārtā nav sprieguma.

Obligāti

Obligāti

4. Izveidot zemējumu vai īsslēgumu visiem
iespējamajiem sprieguma avotiem.

Ieteicams

Obligāti

5. Ierobežot darba zonu, izvietojot drošības
zīmes vai norobežojumus.

Ieteicams

Obligāti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pirms lietot elektriskās ierīces vai

iekārtas, vizuāli jāpārbauda, vai nav
bojāti vadi, to izolācija, iekārtas kor
puss, kontaktdakša vai kontaktligzda.
l

Notrūkušus un atkailinātus vadus,

kas guļ zemē vai ir nokārušies no
sienām, griestiem vai elektriskajām
ierīcēm, nedrīkst aizskart ar rokām, jo
vadi var būt zem sprieguma.
l

Nedrīkst vienlaikus pieskarties pie

slēgtas elektroierīces korpusam,
piemēram, elektriskajai tējkannai,
sildītājam vai putekļu sūcējam, un
ūdensvada vai centrālapkures metā
la caurulēm vai citiem sazemētiem
priekšmetiem.
l

Elektriskajam tīklam pieslēgtas ierī
ces vai iekārtas nedrīkst slaucīt ar
mitru drānu.

l

Elektriskās ierīces no elektriskā tīkla
jāatvieno, turot pie kontaktdakšas,
nevis raujot aiz elektriskā vada.

l

Nedrīkst lietot bojātas elektroierīces.

l Pabeidzot

darbu, jāizslēdz visas elek
triskās iekārtas un ierīces, izņemot tās,
kurām jāstrādā nepārtrauktā režīmā.

l Ja

cilvēks guvis elektrotraumu, vis
pirms jācenšas pārtraukt kontaktu
starp cietušo un elektriskās strāvas
avotu, to izslēdzot, atvienojot kon
taktu sienā vai izslēdzot (izskrūvējot)
drošinātājus. Ja tas nav iespējams,
jācenšas atbrīvot cietušo no kontak
ta, izmantojot kādu priekšmetu, kas
nevada elektrību, piemēram, koka
krēslu. Vadus var arī pārcirst ar cirvi,
kuram ir sausa koka kāts. Jāuzmanās
no pieskaršanās cietušajam, pirms
viņš nav atbrīvots no strāvas avota, jo
pretējā gadījumā par upuri var kļūt arī
pats glābējs.

Pieci “zelta likumi”, kas jāievēro, strādājot ar elektroiekārtām

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
EIROPAS SAVIENĪBA

Vairākums no mums nav profesionāli
elektriķi, taču dažādu elektroierīču
lietošana darbā un sadzīvē ir ikdienišķa lieta, tāpēc noteiktas instrukcijas
ir jāievēro ikvienam darbiniekam.
Elektrodrošības instrukcijās šiem darbiniekiem pat dots īpašs apzīmējums –
NEELEKTRISKAIS PERSONĀLS.

l

Ja cietušajam ir ādas apdegumi, tos
var dzesēt ar aukstu ūdeni, taču to
nedrīkst darīt, pirms cilvēks nav atbrī
vots no strāvas avota.

l Neatkarīgi

no elektrotraumas sma
guma noteikti jāizsauc neatliekamā
medicīniskā palīdzība vai cietušais
pašiem jānogādā medicīnas iestādē.
Jāatceras, ka dzīvībai bīstami sirdsdar
bības traucējumi var sākties pat vairā
kas stundas pēc strāvas iedarbības.
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