Kam mums pliki
priekšvēlēšanu
solījumi?
3. lpp.

Ēnu
ekonomikas

Mikrouzņēmumu
nodoklis – skaitām
plusus un mīnusus

4.–5. lpp.

Vienotībā spēks!
Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienības
informatīvais
izdevums

Darba attiecības un darba drošība

7. lpp.
Nr. 7 2010

avīze

Pret bargu taupību!
Sanita LORENCE

LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto – Arnis Rugājs un no “Olainfarm” arhīva

Z

iema solās būt barga – auksta un sniegiem bagāta. Par to brīdina arī dabas
zīmes – sarkaniem ogu ķekariem pārpilnie pīlādži.
Laikus brīdināts cilvēks ir sagatavots cilvēks. Tāpēc ugunsdzēsējiem patīk vārds “profilakse”, un viņi priecājas nevis tad, kad deg, bet
tad, kad nedeg.
Kad ekonomiskās nestabilitātes laikā “sašūpojas” daudzas darba vietas, cilvēkus pārņem stress. Bet sarežģītus uzdevumus nākas
risināt arī darba devējiem. Ja abas puses mestos pieri pret pieri, visi tiktu pie pamatīgiem
puniem. Bet, ja ir apgūta prasme sarunāties un
spēle rit ar godīgiem noteikumiem, paredzot, ka
vienas puses piekāpšanās šodien sola otras puses pretimnākšanu rīt, tad nav grūti būt kopā. Tā
gribas raksturot darba devēju un kolektīva attiecības “Olainfarm”. Arī “Olainfarm” nākas taupīt,
bet tas netiek darīts bargi.
Ekonomiskās krīzes nagi ievilkuši dziļas rētas, kas dzīs ilgi. Taupības režīms nākamā gada
budžetā būs bargs. Tāpēc starp prasībām, kuras
arodbiedrības izvirzījušas politiķiem, priekšplānā
nolikta iekšējā patēriņa veicināšana, darba vietu
saglabāšana un uzņēmējdarbības stimulēšana,
kā galveno instrumentu izmantojot izaugsmi veicinošu nodokļu un finanšu politiku. Tāpat starp
prioritārajām prasībām ir darbaspēka nodokļu
mazināšana, lai aplauztu ēnu ekonomikas zobus.
Un tad, kad no Finanšu ministrijas puses atskan:
“Ja būtu citāda Saeima, būtu citāda likumdošana”, ir stimuls vēlēšanās nepalaist savu balsi
vējā, jo mums drīz būs jauna Saeima.
Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC)
uzskata, ka bargie taupības pasākumi Eiropā
radījuši recesijas risku un bezdarba pieaugumu.
23 miljoni strādājošo Eiropā šobrīd nejūtas droši, pieaug sociālā spriedze. Kā uz to reaģē valdības? To vienīgā atbilde iedzīvotājiem ir bardzība
jeb tā sauktie taupības pasākumi un samazinājumi publiskajos tēriņos, kas atstāj nelabvēlīgu
ietekmi uz sociālās drošības mehānismiem.
Šos pasākumus sauc par šoka terapiju, ko
piemēro, lai izkļūtu no stagnācijas. Taču šobrīd
pastāv risks tikt ierautiem atpakaļ recesijā. Ja
samazināsies pirktspēja, nekādas atjaunotnes
nebūs. Pārlieku bargi pasākumi ir netaisnīgi, jo
krīze jau ir novājinājusi miljoniem cilvēku, kuriem
tagad nāksies jostas savilkt vēl ciešāk. Valdības
vēlreiz soda tos, kuri jau maksā krīzes cenu.
Runājot līdzībās, mūs sagaida patiešām barga sociālā ziema. Lai protestētu pret pārlieku bargiem taupības pasākumiem Eiropā, pret nedrošu
darbu un bezdarbu, pret nabadzību, pret sociālo
regresu un atstumtību, LBAS 29. septembrī pulksten 13 ar akciju “Nē – bargai taupībai, jā – izaugsmei!” Rīgā, Brīvības bulvārī pie Ministru kabineta, atbalstīs Briselē un visur Eiropā notiekošās arodbiedrību manifestācijas. Manifestācijas
atbalsta pasākumi šajā laikā notiks arī Liepājā,
Valmierā, Daugavpilī un Jelgavā l

Ilma RUGĀJA

A

kciju sabiedrība “Olain
farm” ir viens no lielā
kajiem farmācijas uzņē
mumiem Baltijas valstīs,
kurā strādā vairāk nekā 700 cilvēku.
Tas ir uzņēmums, kas ap sevi vei
do veselu pilsētu. Un “Olainfarm”
var palepoties, ka šī gada pirmajā
pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada
pirmo pusgadu, tā peļņa divkāršo
jusies. Labo rezultātu pamatā ir bū
tisks eksporta apjoma pieaugums.
“Olainfarm” saražotās zāles ekspor
tē uz vairāk nekā 30 valstīm.
Sekojot pārmaiņām pašmāju
biznesa vidē, “Olainfarm” ir viens
no tiem lielajiem zāļu ražotājiem,
kas jau pacēlis balsi pret iespējamo
pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
pacelšanu medikamentiem. Šobrīd
tiem piemērota pazeminātā PVN
likme 10 % apmērā. Taču jau izska
nējis, ka tā varētu tikt pacelta līdz
21 %. “Olainfarm” uzsver, ka uz uz
ņēmumu šī PVN likmes celšana lielu

ietekmi neatstās, taču cietīs cilvēki,
kuriem uzņēmuma ražotie medika
menti ir nepieciešami – viņiem par
tiem nāksies maksāt krietni vairāk.

Trim krīzēm cauri iziets

Var teikt, ka “Olainfarm” ir piere
dzējis, bet tajā pašā laikā salīdzino
ši jauns uzņēmums, jo radīts tikai
1972. gadā. 1997. gadā tas tika pri
vatizēts un pārveidots par akciju
sabiedrību. Un arī šajos pārmaiņu
laikos “Olainfarm” nezaudēja savu
arodbiedrību, kurā tagad iesaistī
jušies 537 biedri jeb 75 % no uzņē
mumā strādājošajiem darbiniekiem.
Bet kopumā “Olainfarm” arodbied
rībā ir pāri par 600 biedriem, jo saik
ni ar uzņēmuma arodbiedrību sagla
bājuši arī 89 bijušie darbinieki, kas
jau aizgājuši pensijā. “Olainfarm”
ir Latvijas Industriālo nozaru arod
biedrības organizācija ar lielāko
biedru skaitu.
“Jaunie laiki” kopš 1997. gada
uzņēmumam ir bijis nopietnu pār
baudījumu laiks. Te strādājošie

saka, ka viņiem pa šiem gadiem
nācies pārdzīvot trīs krīzes. Pirmais
trieciens nāca 1998. gadā līdz ar
krīzi Krievijā, kad “Olainfarm”
līdz tam mēnesī ierasto 600 līdz
700 tūkstošu latu vietā saņēma vien
100 tūkstošus – izmaksāsi algas, ne
pietiks naudas izejvielām; samak
sāsi par izejvielām, nebūs no kā iz
maksāt algas; samaksāsi par apkuri,
vairs nepietiks nekam citam...
Atceroties tos laikus, uzņēmu
ma vadība vēl piebilst, ka par to, ka
“Olainfarm” izturēja šo triecienu,
lielā mērā jāpateicas tieši arodbied
rībai, abpusējai sapratnei un sadar
bībai.
Kad Latvija gatavojās iestāties
Eiropas Savienībā, bija jau pavi
sam cits stāsts – “Olainfarm” nācās
pieņemt nopietnu izaicinājumu,
lai visu ražošanas procesu rekord
tempos sakārtotu atbilstoši ES
prasībām. Un tas prasīja milzīgus
ieguldījumus – pusotra gada laikā
tika investēti apmēram 10 miljoni
latu. Apkārt jau vēdīja pirmās trek

no gadu vēsmas, bet “Olainfarm”
naudu ieguldīja uzņēmuma moder
nizācijā, tobrīd savus darbiniekus ar
medusmaizi nelutinot. Uzņēmuma
vadība arī tagad atzīst, ka, lielā
mērā pateicoties tieši arodbiedrības
prasmei risināt dialogu, viss notika,
kā iecerēts. 2004. gadā Latvija kļu
va par ES dalībvalsti, bet tieši pēc
trim mēnešiem “Olainfarm” iegu
va labas prakses uzņēmuma (Good
Manufacturing Practice) kvalitātes
sertifikātu. To var saukt arī par jau
nu sākumu kompānijas attīstības
vēsturē.
Gadu gaitā “Olainfarm” saņēmis
ne vienu vien atzinību par dažā
diem panākumiem un sasniegu
miem. 2005. gadā tika iedibināta
LBAS atzinības balva “Sadarbības
partneris”, kuru tagad ik gadu pa
sniedz dažādu nozaru vislabāk no
vērtētajiem uzņēmumiem, atzīstot
viņu īpašās rūpes par darbiniekiem
un atbalstu sava uzņēmuma arod
biedrības aktivitātēm.
Turpinājumu lasiet 2. lpp. ä
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Aktualitātes
“Olainfarm”
arodorganizācijas
priekšsēdētājs
Alnis Šverns (centrā)
un daļa no viņa
“komandas”:
(no kreisās)
Rudīte Bērziņa,
Tatjana Grišina,
Irina Novohatjko,
Felonija Dūša un
Jeļena Molčanova.

LBAS konsultāciju centros Rīgā,
Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un
Valmierā ikviens var bez maksas
saņemt konsultācijas par darba tie
siskajām attiecībām un darba aiz
sardzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja
strīds skar darba tiesiskās attiecības.
l l l

Pašlaik projektā tiek izstrādāti mo
duļi profesionālās izglītības iestāžu
pasniedzēju apmācībai darba aiz
sardzībā piecās nozarēs:
•G
 rāmatvedība, sekretariāta
un biroja darbs
•M
 ašīnzinības (autotransports, celtniecības un ceļu būves tehnika)
•M
 ežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika
• Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
• Tūrisma un restorānu pakalpojumi
l l l

LBAS Mācību centrā Rīgā, Bruņinieku
ielā 29/31, bez maksas var saņemt
metodisko materiālu “Darba koplī
guma loma darba tiesiskajās attie
cībās”, darba aizsardzības rokas
grāmatu darbinieku pārstāvjiem un
uzticības personām, kā arī grāma
tiņu “Tavas darba tiesības”. Pašlaik
tiek gatavots informatīvais materiāls
“Darba likums ar komentāriem”. Bez
maksas pieejami arī CD ar izglīto
jošām īsfilmām un multiplikācijas
filmām par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību.
l l l

Tiek aktualizēti seši tematiskie izde
vumi par darba aizsardzību. Šoruden
tie arī tiks izdoti. Klajā nāks:
• “Darba apstākļi un veselība darbā”
• “Darba higiēna”
• “Darba drošība”
• “Ergonomika darbā”
• “Darba aizsardzības apmācības
metodes”
• “Psihosociālā darba vide”
Grāmatu aktualizāciju veic
SIA “Inspecta Prevention”.
l l l

Reizi mēnesī Latvijas Radio 1 klausītāji raidījuma “Krustpunktā” tiešajā
ēterā var uzdot savus jautājumus un
saņemt LBAS ekspertu atbildes par
darba tiesībām. Aicinām klausīties
raidījumu 28. septembrī.
l l l

LBAS piedalīsies divās izstādēs, kas
tiks rīkotas starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā – “Darbs un karjeras
iespējas” (25.X–27.X) un “Drošam
darbam” (11.XI–13.XI). Tajās arodbiedrību eksperti sniegs konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām
un darba aizsardzību. LBAS stendā
bez maksas būs pieejami dažādi informatīvie materiāli.
l l l

Ir sācies ikgadējais konkurss profesionālo skolu audzēkņiem “Profs
2010”. Konkursa gaitā tiks vērtētas
jauniešu zināšanas darba tiesiskajās
attiecībās un darba aizsardzībā.
l l l

2010. gada 4. ceturksnī LBAS infor
matīvās kampaņas ietvaros dažādās
pilsētās visā Latvijā rīko pasākumus
par darba tiesiskajām attiecībām.
Aktuālā informācija par kampaņu
atrodama LBAS interneta mājas lapā
www.lbas.lv
Papildu informācija: projekta vadītāja
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv.

Foto – Arnis Rugājs

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

“Olainfarm” formula – abpusēja cieņa

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Kopīgiem spēkiem bija izveidots
ļoti labs atspēriena laukums. Divu gadu
laikā – no 2005. līdz 2007. gadam –
“Olainfarm” divas reizes krietni palie
lināja algu fondu, steidzoties vismaz
pietuvināties tam algu līmenim, kuru
citi bija sasnieguši jau agrāk. Taču tālā
kais kāpums atdūrās pret tagadējās krī
zes vēsmām. Apkārt vēl valdīja trekno
gadu eiforija, bet bija skaidrs, ka bur
bulis neizbēgami ies pušu. “Olainfarm”
sākās optimizācija. Nācās atlaist arī
daļu darbinieku. No tā, protams, cieta
mikroklimats kolektīvā. Un ne tikai uz
ņēmuma iekšienē. “Olainfarm” tomēr
ir pilsētu veidojošs uzņēmums, Olaines
industriālā sirds. Vairāk nekā puse no
tajā strādājošajiem arī dzīvo Olainē.
Daudziem olainiešiem kaimiņi ir arī
kolēģi, bērni mācās vienā klasē, viņi
iepērkas vienā veikalā... Uzņēmuma
dzīve būtībā turpinās arī aiz tā vārtiem
un ārpus darba laika.
“Olainfarm” noturēties un nezau
dēt dūšu palīdzējis iepriekšējo satri
cinājumu rūdījums, kā arī uzņēmuma
vadības un arodbiedrības abpusēji
cieņpilnās attiecības. Tas arī ir viens
no iemesliem, kāpēc “Olainfarm” eks
porta apjomi arī pēdējos pāris gados ir
auguši. Produktu noieta veicināšanas
kampaņās tika ieguldīti prāvi līdzekļi
no uzņēmuma budžeta. Un tiem ta
gad ir laba atdeve. Taču šie tēriņi to
mēr lika par apmēram 10 % līdz 15 %
samazināt darbinieku algas.
Tagad, kad situācija kopumā stabi
lizējas un ražošanas apjomi palielinās,
uzņēmums pilda solījumus, kas tika
doti cilvēkiem, kam vēl nesen nācās
uzteikt darbu – kad viens no starptau
tiskajiem farmācijas gigantiem pietei
ca lielu pasūtījumu, “Olainfarm” radās
iespēja aicināt atpakaļ daļu no atlaista
jiem darbiniekiem. Un uzņēmuma va
dība ir arī apņēmusies celt darbinieku
algas, tiklīdz būs tāda iespēja.

Vērtīgs koplīgums

Zinot, ka netrūkst arī tādu uzņēmu
mu, kuros uz arodbiedrības aktivitā
tēm raugās ar lielu skepsi, “Olainfarm”
vadība saka, ka tik lielā kolektīvā tā ir
vērtīga organizācija, kas mobilizē un
būtībā pat atvieglo administrācijas
darbu. Uzreiz arī seko piebilde, ka tas
lielā mērā ir pašas arodbiedrības no
pelns, kas ar savu darbu ir iemantojusi
visa kolektīva cieņu. Un tas nenolie
dzami ir kompliments “Olainfarm”
arodorganizācijas
priekšsēdētājam
Alnim Švernam un viņa komandai.
Alnis “Olainfarm” arodorganizāci
ju vada jau 19 gadus. Un viņam piemīt
patiesi apbrīnojama prasme piesaistīt
un ieinteresēt cilvēkus. Varbūt tāpēc,
ka viņš prot deleģēt pienākumus arī
citiem, priecāties par to, kas izdodas
visiem kopā, un, stāstot par paveikto,
neizcelt sevi, bet ar neviltotu prieku
uzsvērt – “mēs”.
“Olainfarm” strādā liela arodko
miteja – 14 cilvēki. Tik daudz cilvēku

ievēlēts ar nolūku, lai arodkomitejā
būtu kāds pārstāvis no katras struk
tūrvienības, kas nodrošinātu operatī
vu informācijas apriti. Arodkomitejas
valdē strādā seši cilvēki. Katra gada
sākumā “Olainfarm” tiek slēgts darba
koplīgums, par kuru Alnis saka:
– Mēs paši domājam, ka tas noteik
ti ir viens no labākajiem koplīgumiem
mūsu nozarē, turklāt tas arī pēdējā lai
kā nav cietis. Mums ir izdevies vieno
ties ar darba devēju, ka darbiniekiem
paredzētie labumi netiek cirpti.
Koplīguma tapšanas gaitā vispirms
tiek uzklausīti un apkopoti uzņēmu
mā strādājošo ierosinājumi, pēc tam
tos pārspriež arodkomiteja, lai pēc
tam liktu priekšā darba devējam.

Cilvēki savus
jautājumus, uz
kuriem vēlas saņemt
vadības atbildes,
uzraksta mums
kādu nedēļu pirms
sapulces. Un tad
varam būt droši, ka
visas tās lietas tiks
smalki izskaidrotas.
– Divas reizes gadā rīkojam lielās
sapulces, uz kurām nāk uzņēmuma
vadība. Uz šīm sapulcēm aicinām
visus darbiniekus. Cilvēki savus jau
tājumus, uz kuriem vēlas saņemt va
dības atbildes, uzraksta mums kādu
nedēļu pirms sapulces. Un tad varam
būt droši, ka visas tās lietas tiks smalki
izskaidrotas. Šādu kārtību iedibinā
jām pēc tam, kad sapratām, ka cilvēki
kautrējas lūgt vārdu, celties kājās un
jautāt no zāles. Atbildi uz jautājumu
par algu palielināšanu vēlas saņemt
ikviens. Tad arī mēs visi kopā vadībai

“Olainfarm”
darba koplīgumā
paredzētie bonusi
lB
 ezmaksas transports

uz darbu un no darba

lP
 apildu atvaļinājuma dienas:

- par darba stāžu;
- par darbu riska zonā;
- tuvinieku bēru, bērna dzimšanas,
kāzu gadījumos;
- tiem, kas gada laikā nav slimojuši
lZ
 iemassvētku dāvanas darbiniekiem, bērniem, pensionāriem
l Materiālie

pabalsti darbinieka vai
ģimenes locekļu bēru gadījumos
lA
 tlaide darbinieku veselības
apdrošināšanai 30 % apmērā

to uzdodam. Mūsu šābrīža prasība ir
rast iespēju darbinieku algas atgriezt
2008. gada līmenī. Ņemot vērā, ka
šogad valstī ir palielināts iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, mēs vēlamies, lai
arī šīs izmaiņas tiktu ņemtas vērā, –
saka A. Šverns.

Labi, kad ir labi

“Olainfarm” darbinieki katru dienu
saņem puslitru bezmaksas pienu, kas
paredzēts par darbu kaitīgos apstāk
ļos. Uzņēmuma ēdnīcā pusdieno ne ti
kai pašu darbinieki, bet arī cilvēki, kas
tepat tuvumā strādā. Te ir labas pavā
res, kas garšīgi gatavo. Turklāt ēdienu
cenas nedara pāri maciņam – tās tiek
rēķinātas pēc produktu pašizmaksas.
Pārējos izdevumus sedz uzņēmums.
Darbiniekus uz un no darba ved
uzņēmuma autobuss. To izmanto olai
nieši un rīdzinieki. Ja cilvēkam tas nav
risinājums, tad biļetes par transportu,
lai nokļūtu darbā un pēc tam atgriez
tos mājās, apmaksā darba devējs.
“Olainfarm” darbiniekiem ir savs
medpunkts, uz kuru regulāri tiek aici
nāti dažādi speciālisti. Darbiniekiem
par konsultācijām un pārbaudēm nav
jāmaksā, jo arī tās tiek finansētas no
uzņēmuma budžeta. Tepat uz vietas
tiek organizētas profilaktiskās medicī
niskās apskates.
Arodbiedrība arī papildus ieintere
sē darbiniekus rūpēties par savu vese
lību – kurš gada laikā nav slimojis, tam
pie atvaļinājuma tiek viena apmaksāta
diena klāt. Ziemassvētkos apsveiku
mus saņem ne tikai visi darbinieki, bet
arī viņu bērni. Nekad netiek aizmirsti
arī nestrādājošie pensionāri, kas ir
arodbiedrības biedri.
Darba koplīgumā paredzēts, ka
30 % no ikviena darbinieka veselības
apdrošināšanas polises izmaksām
sedz darba devējs. Taču arodbiedrības
biedriem šie noteikumi ir vēl izdevī
gāki, turklāt, jo solīdāks ir darba stāžs
“Olainfarm”, jo lielāku atlaidi viņi sa
ņem – tie, kas uzņēmumā nostrādāju
ši 25 un vairāk gadus, saņem pat 70 %
atlaidi.
Kad tuvojas kāda jubileja, “Olain
farm” darbinieki jau zina, ka tiks sarī
kota gan omulīga pasēdēšana pie ka
fijas tases, gan sarūpēta īpaša dāvana,
kā arī piešķirts materiālais pabalsts,
kura apmērs atkarīgs no darba stāža.
Īpašas dāvanas tiek gatavotas to darbi
nieku bērniem, kuri sāk skolas gaitas
vai beidz vidusskolu.
– Pavasarī sveicām 19 skolu ab
solventus, bet šogad 1. septembrī
pirmā skolas diena bija tikai sešiem
“Olainfarm” darbinieku bērniem.
Maz, – piemetina arodkomitejas priekš
sēdētāja vietniece Rudīte Bērziņa. Bet
gan jau arodbiedrībai šo labo tradīciju
nāksies uzturēt spēkā arī turpmāk, jo
Alnis tikko saņēmis kāda jaunā tēta
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, jo
ģimenē piedzimis mantinieks.
Visas rūpes par kolēģu sveikšanu
un kopīgu svētku rīkošanu arodkomi

tejā uzņēmusies Tatjana Grišina, kura
ikdienā strādā darba aizsardzības daļā.
Tatjana “Olainfarm” ir teju no uzņē
muma pirmsākumiem un personiski
pazīst vai katru strādājošo, jo viņas
tiešais darba pienākums ir pastāvīgi
sekot, kā uzņēmumā tiek ievērotas
drošības prasības. Un tās “Olainfarm”
ir ļoti stingras – kā jau ražotnē, kur
tiek strādāts ar dažādām ķīmiskām
vielām. Gods godam – pēdējo gadu
laikā “Olainfarm” nav reģistrēts ne
viens nelaimes gadījums.
Lai uzņēmumā būtu interesantāka
dzīvošana, arodbiedrība rīko darbi
nieku fotokonkursus. Tiem, kas bildē,
ir stimuls pacīnīties par godalgotajām
vietām. Bildes tiek izstādītas uzņē
muma ēdnīcā, lai visiem pārējiem ir
iespēja tās vērtēt.
Un vēl “Olainfarm” darbinieki ir
sirsnīgi ekskursijās braucēji. Tāpēc arī
vienam no arodkomitejas locekļiem
par to jātur īpaša rūpe. Un tā tikusi
uzticēta Felonijai Dūšai. Alnis vēl
puspajokam piemetina, ka Felonija ir
cilvēks ar patiesi lielu dūšu. Viņa pē
dējo piecu gadu laikā saorganizējusi
26 ekskursijas. Uzņēmums no savas
puses arodbiedrībai dod iespēju auto
busu šiem braucieniem izmantot par
brīvu.

“Olainfarm” pilsēta

Savs stāsts ir par “Olainfarm” attiecī
bām ar Olaines domi. “Olainfarm” ir
lielākais pilsētas budžeta “barotājs”,
tāpēc gluži pamatota ir uzņēmuma
arodbiedrības interese, cik draudzīga
pilsēta ir saviem iedzīvotājiem.
– Pērn būtiski tika paaugstināti
Olaines iedzīvotāju maksājumi par
komunālajiem pakalpojumiem. Kad
uzņēmuma ekonomisti un grāmatveži
izanalizēja skaitļus, kļuva skaidrs, ka
domes aprēķini nav bijuši gluži korekti.
Tad arodbiedrība sūtīja vēstuli domei,
aicinot pārskatīt tarifus un neuzkraut
Olaines ģimenēm neadekvātus izde
vumus. Ilgstoša bija sarakste ar domi
par avārijas stāvoklī nonākušo gājēju
celiņu, kas ved uz uzņēmumu – no
pilsētas līdz uzņēmuma vārtiem kājām
ejamas kādas 20 minūtes. Celiņu klā
jošie dzelzsbetona bloki jau bija sairu
ši, kājas ķērās aiz armatūras stiegrām.
Kāds nelaimīgi pakrita un salauza
pirkstu. Gājām to vietu fotografēt un
atkal rakstījām domei vēstules. Un
galu galā panācām, ka pilsēta celiņu
saved kārtībā, – stāsta arodkomitejas
valdes locekle Jeļena Molčanova.
***
Vērtējot sadarbību ar uzņēmuma
vadību, Alnis piebilst:
– Mums ir izveidojies ļoti labs dia
logs. Tas nenozīmē, ka visu jau esam
izrunājuši. Mūsu prasību smagākie
punkti acīmredzot vienmēr būs darba
alga, darba vietu saglabāšana un dar
ba apstākļi. Bet tajā pašā laikā mums
ir gandarījums, ka uzņēmuma vadība
materiāli atbalsta arodbiedrības ini
ciatīvu, kā vien var l
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Šis “Darbinieku Avīzes” numurs nāk klajā pāris nedēļas pirms 10. Saeimas vēlēšanām.
Gaiss pilns vēlēšanu kaislībām, un solījumi birst kā no pārpilnības raga – kā vienmēr.
Politiķis, kurš mums savulaik “uzdāvināja” nu jau folklorizējušos frāzi “Kā var nesolīt!?”,
šajā reizē sola pamest politikas skatuvi, taču citi solītāji paliek.

Kam mums pliki
priekšvēlēšanu solījumi?
Katrīna VILDE

V

ēlētājiem esot īsa atmiņa,
jo ātri vien piemirstot, kas
viņiem solīts. Vēlētāji esot
pacietīgi, jo, pamodušies
nākamajā rītā pēc balsošanas, viņi
atkal gatavi četrus gadus gaidīt uz nā
kamajiem solījumiem. Vēlētājiem esot
arī laba un līdzjūtīga sirds, tāpēc solī
jumus sasolījušajiem, bet nepildījuša
jiem tautas kalpiem kaktā nav jāstāv
un gaužas asaras nav jāraud, bet drošā
solī ar platu smaidu sejā atkal jādodas
uz Jēkaba ielas augsto namu.
Katrs politiskais spēks uz vēlēša
nām iet ar savu solījumu portfelīti.
Kad partiju programmas par visiem
labumiem izlasītas, rodas sajūta, ka
mēs drīz dzīvosim Laimes zemē. Lai
tomēr nelidinātos mākoņos, veselīgi
ir paņemt rokās un pārlasīt, ko par
tijas solījušas uz
iepriekšējām vē
lēšanām un kas
no tā visa sanācis.
Un tad jāsaka, ka
daudz kas nav
sanācis, bet lie
la daļa paveiktā
atgādina tādu kā
uz kreiso pusi ap
vilktu un pamatī
gi sagumzītu mētelīti.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie
nība partiju solījumus un to izpildi
analizēja jau pirms 9. Saeimas vēlēša
nām. Tas izdarīts arī tagad. Un nācies
secināt, ka padarītā ir mazāk nekā ne
padarītā. Tāpēc šoreiz arodbiedrības
uz 10. Saeimu startējošajām partijām
dažādās jomās izvirzījušas vairākus
desmitus prasību. Par šo tēmu risinā

jās mūsu saruna ar LBAS priekšsēdē
tāju Pēteri KRĪGERU un viņa viet
niekiem – Līviju MARCINKĒVIČU
un Egilu BALDZĒNU.

– Kuras jomas jūs esat noteiku
ši kā galvenos spēka pielikšanas
punktus?

P. Krīgers: – Primārā ir uzņēmēj
darbības attīstība Latvijā. Lai valsts pa
stāvētu, tajā jānodrošina uzņēmējdar
bībai labvēlīga vide, kurā dzimst arī
budžetam tik nepieciešamā nodokļu
nauda. Tikai tad, kad būs normāla uz
ņēmējdarbība, pietiekami daudz dar
ba vietu un normālas algas, cilvēkiem
nevajadzēs mukt prom. Viņi strādās
tepat uz vietas.
E. Baldzēns: – Viss uz šīs zemes
ir cieši saistīts. Arī saprātīga nodok
ļu politika ietekmē uzņēmējdarbības
vidi. Ja nodokļu politika ir gudra,
tad uzņēmējdarbības vidē valda labs
klimats. Ja nodokļu politika piekli
bo, mēs nevaram
apsteigt tos, kas
skrien ar veselām
kājām.

Mēs pastāvam uz to,
ka neapliekamais
minimums
ir jāatgriež vismaz
iepriekšējā līmenī.

–
Arodbied
rības ir niknas
kā lapsenes uz
nodokļu nemak
sātājiem un vien
mēr iestājas par
godprātīgajiem.  

L. Marcinkēviča: – Runa ir par
sociālajām garantijām, kas izriet no
nodokļiem. Cilvēkiem trūkst pietie
kamas izpratnes par to, ka nodokļi ir
viņu nākotnes labums. Tāpēc arī ir ļoti
svarīgi, lai iedzīvotāji redzētu, kā valsts
ar šiem nodokļiem apietas.
P. Krīgers: – Nodokļu nemaksāša
na ir valsts nākotnes apzagšana. Mums
tikai vēl nav šīs nākotnes pieredzes.

Mēs pat vēl īsti nepaguvām aptvert,
kas tas tāds – pensiju otrais līmenis,
kad tas jau tika nograuts. Un cilvēkiem
trūkst ticības, ka tas labais nodokļu
maksāšanas darbs tieši atsauksies uz
viņu dzīves kvalitāti nākotnē. Es sapro
tu, ka valdībai īstermiņā ir ļoti izdevīgi
un arī viegli šādi paņemt naudu, bet
cilvēks to uztver kā valsts roku savā
kabatā – pensiju otro līmeni taču pie
teica kā katra “personisko naudu”. Mēs
pastāvam arī uz to, ka vēl vismaz kādu
laiku ir jāsaglabā iespēja priekšlaicīgi
pensionēties. Kamēr saglabājas ļoti
augsts bezdarba līmenis, priekšlaicīgas
pensionēšanās aizliegums no valsts pu
ses ir nekaunība. Valdība ir izteikusies,
ka priekšlaicīgo pensionēšanos varētu
aizstāt ar kādu citu instrumentu, bet
tā vēl nav pateikusi, kas tas varētu būt.
Arodbiedrības noteikti būtu gatavas
par to diskutēt, taču vispirms mums ir
jāzina, kā to saukt vārdā.
E. Baldzēns: – Valdība jutās visai
ērti, kad tā budžeta deficītu nepār
traukti piesedza ar sociālā budžeta
pārpalikumu. Tā vietā, lai krīzes laikā
šo uzkrājumu varētu izmantot, tagad
jāaizņemas. Labi būtu, ja kādam būtu
pienākums par to arī uzņemties atbil
dību.
L. Marcinkēviča: – Šo atbildību
taču jau centās novelt uz arodbiedrī
bām, sakot, ka tās vainīgas pie visām
nelaimēm, jo prasīja celt algas.
P. Krīgers: – Būtībā valsts šos uz
krājumus izmantoja, tā mēģinādama
piesegt savu nesaimnieciskumu.
E. Baldzēns: – Žēl tās naudas, kas
tika notrallināta dažādos ar partijām
saistītu cilvēku megaprojektos, piemē
ram, medicīnā, kur būvējās un pirka
modernāko tehniku, bet tagad jāmak
sā par milzīgajiem kredītiem.

P. Krīgers: – Neprāts arī bija vienā
privātā bankā sagrūst Latvijas Bankas
un Valsts kases naudu.
E. Baldzēns: – Tāpat kā ņemt nā
kamo, jau lielāku, kredītu iepriekšējā
kredīta atmaksai. Ja tā grib darīt cil
vēks, viņam iesaka padomāt. Valstij
arī ir jādomā ar galvu.
– Arodbiedrību iebildumi par to,
ka minimālo algu nedrīkst samazi
nāt, tika saklausīti.

P. Krīgers: – Bet neapliekamais
minimums tika būtiski samazināts
no 90 latiem uz 35 latiem. Un netika
ņemti vērā ne arodbiedrību, ne dar
ba devēju iebildumi. Mēs pastāvam
uz to, ka neapliekamais minimums
ir jāatgriež vismaz iepriekšējā līmenī.
Neapliekamajam minimumam vaja
dzētu atbilst iztikas minimumam, kas
pēc svaigākajiem datiem ir gandrīz
168 lati. Bet mums pat minimālā alga
“uz rokas” sanāk tikai ap 130 latiem.
E. Baldzēns: – Ja mēs neatrisinā
sim algu un nodokļu jautājumu, de
mogrāfiskā krīze kļūs tikai dziļāka.
L. Marcinkēviča: – Izprotot dar
ba devēju problēmas, arodbiedrības
atbalsta visus procesus, kas vērsti uz
darba vietu saglabāšanu. Atsevišķos
gadījumos arodbiedrības ir piekritu
šas saīsinātam darba laikam. Var pie
mērot dažādus elastīgus risinājumus,
lai cilvēks no darba tirgus neizkrīt
pavisam. Nonākt “simtlatniekos” nav
nekāda laime.

E. Baldzēns: – Mūsu prasībās
politiķiem ietverta arī sociāli ekono
miskā stratēģija. Pēdējā laikā valdība
vairāk sākusi runāt par rūpniecību,
lauksaimniecību, eksportu... Bet vēl
ir jāskatās, kāds ir šis eksporta īpat
svars tautsaimniecībā kopumā. Vairāk
tomēr jāanalizē, kas notiek ar iekšējo
tirgu un iekšējo patēriņu.
P. Krīgers: – Ir jāmeklē pietieka
mi efektīvi instrumenti, lai aizstāvētu
savu iekšējo tirgu un priekšroka būtu
tām precēm, kas ražotas uz vietas.

– Ir skaidrs, ka jostu savilkšanas
politika turpināsies un naudas bu
džetā vairāk nebūs, tikai mazāk.

P. Krīgers: – Mēs esam katego
riski pret mehānisku līdzināšanu ar
argumentu “tāpēc, ka tā vajag”. Nevar
visām nozarēm iet pāri kā ar zāles pļā
vēju un uzskatīt to par taisnīgu nolī
dzināšanu.
L. Marcinkēviča: – Gadās, ka kat
ra lieta pati par sevi ir laba, bet, kad
to mēģinām ielikt sistēmā, tā neiede
ras un krīt laukā. Vēlme mācīties pati
par sevi ir ļoti apsveicama. Bet svarīgs
ir tas, ko cilvēks aiziet mācīties un ko
apgūst. Lai viņš būtu gaidīts darba tir
gū, nevis kļūtu par apgrūtinājumu sev
pašam, nezinādams, kur likt lietā zi
nāšanas. Izglītības kvalitāte jau mums
ir laba, bet sistēma buksē, pārklājas
augstskolu programmas un specialitā
tes... Un tad viss labums pazūd sistē
mas problēmās l

Īss pārskats par arodbiedrību izvirzītajām prasībām Latvijas politiskajām partijām 10. Saeimas vēlēšanās
Tautsaimniecība
Prioritātes – iekšējā patēriņa stimulēša
na, darba vietu saglabāšana un uzņēmēj
darbības stimulēšana. Galvenais instru
ments – ilgtspējīga un izaugsmi veicinoša
nodokļu un finanšu politika.
l

Samazināt nodokļus, lai neveicinātu ēnu
ekonomiku. Stimulēt legālo uzņēmējdarbī
bu.
l

Grozīt budžeta un finanšu vadības prin
cipus, ieviešot vidēja termiņa valsts budžeta
plāna izstrādi.
l

Eiropas Savienības fondu līdzekļus iz
mantot tautsaimniecības aktivizēšanai.
l

Otrajā un trešajā pensiju līmenī uzkrātos
līdzekļus atļaut ieguldīt tikai Latvijas taut
saimniecības attīstībā.
l

l Ierobežot ēnu ekonomiku, galveno uzma

nību pievēršot tās cēloņiem.

Saglabāt samazinātās pievienotās vērtī
bas nodokļa (PVN) likmes.
l

Darba samaksa, ar to saistītie nodokļi
Izstrādāt jaunu koncepciju minimālās
darba algas palielināšanai, tuvināt to ES
valstu līmenim.
l

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neap
liekamo minimumu palielināt līdz iztikas
minimumam. Atvieglojumu par apgādāja
mo noteikt 60 % apmērā no neapliekamā
minimuma. Neapliekamā minimuma pa
augstināšanu vērtēt kā instrumentu pret
ēnu ekonomiku un aplokšņu algām.
l

Samazināt nodokļu slogu cilvēkiem ar
mazākiem ienākumiem, ieviest progresīvo
nodokļa sistēmu.
l

Sociālā drošība
2011. gadā valsts sociālā nodrošināju
ma pabalstu paaugstināt no 45 latiem līdz
60 latiem un paredzēt tā ikgadēju palielinā
šanu.
l

Nodrošināt invalīdu efektīvāko integrāci
ju darba tirgū.
l

l Nodrošināt valsts budžeta līdzekļus plān

veida medicīniskajai palīdzībai.
Līdz 2015. gadam palielināt atbalstu
veselības nozarei līdz 4,5 % no iekšzemes
kopprodukta (IKP).
l

Priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas
saglabāt vismaz līdz 2016. gadam.
l

Vecāku pabalstus un piemaksas pie ve
cuma un invaliditātes pensijām par darba
stāžu līdz 1996. gada 1. janvārim izmaksāt
no valsts pamatbudžeta, lai nodrošinātu so
ciālā budžeta ilgtermiņa stabilitāti.

l

Nodrošināt garantētā minimālā ienāku
ma regulāru palielināšanu. Trūcīgajiem ga
rantēt valsts atbalstu.

l Nepieļaut budžeta samazinājumu.

l

l

Izglītība
Ar arodbiedrību prasībām izglītības jomā
varat iepazīties šīs avīzes 6. lpp.

Nodarbinātība
Veicināt esošo darba vietu saglabāšanu
un jaunu darba vietu radīšanu. Atvieglot jau
nu uzņēmumu izveidošanas procesu.
l

Pilnveidot un uzlabot bezdarbnieku pār
kvalifikācijas iespējas, veicinot viņu atgrie
šanos darba tirgū.
l

Nodrošināt bērnudārzu pieejamību, vei
cinot vecāku nodarbinātību.
l

Valsts pārvalde
Valsts pārvaldes darbu padarīt efektīvā
ku, samazināt valsts budžeta izdevumus.
l

Izveidot caurskatāmu atalgojuma sistē
mu, ievērojot principu “līdzvērtīgs atalgo
jums par līdzvērtīgu darbu”.

Kultūra
Saglabāt budžeta dotāciju mākslas un
mūzikas skolām.
l

l Sabiedriskajām raidorganizācijām “Latvi

jas Radio” un “Latvijas Televīzijas” saglabāt
budžeta dotāciju likumā noteiktajā apmērā.
l Nelikvidēt kultūras iestādes.

Sociālais dialogs
Nelikt šķēršļus darba koplīgumu pildīša
nai. Darba koplīgumos noteiktās izmaksas
paredzēt iekļaut attaisnojamos izdevumos.
l

l Attīstīt valsts, darba devēju un arodbied

rību trīspusējo sadarbību un iesaisti jebkuru
plašu sabiedrību skarošu jautājumu ap
spriešanā.
Pirms izmaiņām likumdošanā, sociālās
drošības jomā un nodokļu sistēmā risināt
dialogu ar sociālajiem partneriem.
l

Aktivizēt Nacionālās trīspusējās sadarbī
bas padomes darbu un tās panāktās vieno
l

šanās bez grozījumiem iestrādāt attiecīga
jos likumos un normatīvajos aktos.
Stingri ievērot arodbiedrību tiesības.
Izskatīt iespēju likumā “Par arodbiedrībām”
atjaunot savulaik bijušās arodbiedrību kā
nacionāla līmeņa institūciju likumdošanas
iniciatīvas tiesības.
l

l Attīstīt darbinieku pārstāvību sociāli eko

nomisko un darba tiesību ievērošanai un
darba drošības garantēšanai. Nelikt šķēr
šļus arodbiedrību veidošanai un darbinieku
pilnvaroto pārstāvju izvirzīšanai.
l Atbalstīt arodbiedrību kustību.

Pilsoniskas sabiedrības veidošana
Uzlabot sabiedrības informētību par
iedzīvotājiem būtiskām valsts politikas iz
pausmēm. Veicināt visu sabiedrību skarošu
jautājumu plašu apspriešanu, palielinot sa
biedrības ietekmi uz lēmumu pieņemšanu.
Palielināt amatpersonu un politiķu atbildību
par pieņemtajiem lēmumiem.
l

Izstrādāt jaunu “Saeimas vēlēšanu liku
mu”, līdztekus partiju sarakstiem paredzot
iespēju atsevišķus deputātu kandidātus iz
virzīt arī no nevalstiskajām organizācijām un
pilsoņu apvienībām.
l
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“Ēnu ekonomika” un “aplokšņu algas” – grūti būs atrast kādu
cilvēku, kurš ar to nebūtu saskāries. Jo no šīm “ēnām” ir gandrīz
neiespējami izvairīties – pat ja ne savā tiešajā darbā, tad
preču vai dažādu pakalpojumu iegādes jomā jau nu noteikti.
Nesen tika apstiprināts pasākumu plāns ēnu ekonomikas
apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai. Šo plānu
kopīgiem spēkiem veidoja plaša ekspertu darba grupa, kurā
strādāja gan dažādu valsts institūciju speciālisti, gan sociālo
partneru pārstāvji. Šajā diskusijā pievērsāmies ēnu ekonomikas
problēmām darba devēju un darba ņēmēju attiecībās.

ienākuma nodokli un sociālās apdroši
nāšanas iemaksas, bet arī visa uzņēmu
ma nenomaksātā pievienotās vērtības
nodokļa, uzņēmuma ienākuma no
dokļa apmēru. Protams, papīrs pacieš
visu. Un VID uzliktie uzrēķini ir lieli,
taču budžetam no tā lielas jēgas nav, jo
nevar tos iekasēt. Daudzi uzņēmēji par
uzliktajām saistībām neliekas ne zinis,
likvidējas vai aiziet uz maksātnespēju.
Bet nepaiet ilgs laiks, kad tas pats cil
vēks atkal rada jaunu uzņēmumu. Un
sākas viss no gala.

Diskusijā piedalījās:

I. Pētersone: – Viena no reā
lām iespējām varētu būt ciešāka VID
un Uzņēmumu reģistra sadarbība.
Šobrīd negodīgam cilvēkam nav nekā
du problēmu reģistrēt aizvien jaunus
un jaunus uzņēmums – kaut simts.
Ierobežojumu nav. VID redzeslokā šis
cilvēks atgriežas tikai tad, kad viņš jau ir

otru. Jārēķinās ar to, ka ne jau darbi
nieks, bet gan darba devējs nosaka to,
uz kādiem noteikumiem cilvēks tiek
pieņemts darbā. Vēl jo vairāk šajos lai
kos, kad valstī ir tik augsts bezdarba lī
menis. Šajā gadījumā es runāju par ma
zāk kvalificētiem darbiniekiem. Cilvēki
baidās zaudēt darbu un ienākumus,
tāpēc arī pēc iespējas cenšas izvairīties
no jebkurām konfliktsituācijām ar dar
ba devēju.

– No šī gada 1. jūnija Darba li
kuma 40. pantā noteikts, ka darba
līgums jānoslēdz jau pirms darba
uzsākšanas. Un darba devējam ir
pienākums par to nekavējoties in
formēt VID. Jau izskanējis, ka šādas
prasības darba devējam rada papildu
apgrūtinājumus.

– Vai jūs saskatāt kādu iespēju
mainīt šādu praksi?

Rita PFEIFERE
Egils BALDZĒNS
Ināra PĒTERSONE
Māra ČAKSTE

– Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja
– LBAS priekšsēdētāja vietnieks
– Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
– Finanšu ministrijas Nodokļu un muitas administrēšanas politikas
departamenta Nodokļu administrēšanas politikas nodaļas vadītāja
Inese OLAFSONE – Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperte

I. Pētersone: – Lielajiem uzņēmu
miem šajā ziņā sarežģījumiem neva
jadzētu rasties, jo viņi informāciju var
iesniegt, izmantojot elektroniskās de

lēkā ekonomika ir trīskāršojusies vai
pieckāršojusies, tad tā gan nav. Mēs
vienkārši par to daudz vairāk runājam.
– Vai tas ir labi, ka tik daudz ru
nājam?

I. Pētersone: – Tas ir labi, ja ar to
cenšamies panākt izmaiņas uz labo pusi.
I. Olafsone: – Ja skatāmies statis
tiku par mazumtirdzniecību, tad tur
apjomi ir aptuveni tādi paši, kā pirms
gada. Savukārt depozīti bankās pieaug.
Un nauda uz bankām tiek nesta koferī
šos. Un tas ir viens no rādītājiem, kas
liek secināt, ka ēnu ekonomikas apjomi
vēl aizvien pieaug.
E. Baldzēns: – Palūkojoties uz to, kā
tā sauktajos treknajos gados – no 2004.
līdz 2007. gadam – Latvijā pieaugusi
neto peļņa, tad četros gados kāpums
bijis par 835 %! Savukārt darba samak
sas kāpums šajā pašā laikā bija 207 %.
Pienākot krīzei, šie cipari vairs nekāpj.
Lai kaut kādā veidā noturētu sasniegto

I. Olafsone: – Tas, par ko tagad
visvairāk tiek runāts un kas sabiedrībā
visplašāk tiek apspriests, ir tikai daļa
no ēnu ekonomikas – tā, ko pieņemts
dēvēt par pelēko zonu. No tās mēs no
dalām melno zonu, kas saistīta ar no
ziedzības pasauli un kur apgrozās ļoti
lielas naudas summas, un arī to, kuru
radījušas “baltās apkaklītes”. Un, manu
prāt, daudz vairāk vajadzētu runāt arī
par tām, par ēnu ekonomiku kopumā,
jo viss, kas tajā notiek, ir sasvstarpēji
saistīts.

– Ko par to saka Finanšu minis
trija, kuras sienās top likumprojekti?

M. Čakste: – Arī labi likumprojekti
mēdz iestrēgt Saeimā otrajā lasījumā...
Ja būtu citāda Saeima, varbūt arī mūsu
likumdošana būtu citāda. Runājot par
pasākumu plānu ēnu ekonomikas ap
karošanai un godīgas konkurences
nodrošināšanai, es domāju, ka, rīkojo
ties atbilstoši tam, mēs panāksim vi
sai būtiskas izmaiņas. Turklāt šī plāna
veidošanā piedalījās ļoti daudz cilvē
ku – ne tikai Finanšu ministrijas ie
rēdņi. Galvenais, kas konsekventi tika
paturēts prātā, domājot par ēnu ekono
mikas apkarošanu: lai sekojošā rīcība
neradītu negatīvu ietekmi uz tiem uz
ņēmējiem, kas pilda savas saistības pret
valsti. Ir svarīgi, lai legāli strādājošiem
būtu motivācija tā rīkoties arī turpmāk.

Un nākamais solis būtu “Baltā saraksta”
veidošana, kurā tiktu iekļauti tie uzņē
mēji, kas savas saistības pret valsti pilda
godprātīgi. Mēs esam ieinteresēti, lai
plāns tiktu realizēts pēc iespējas precī
zāk, neizkropļojot labās ieceres.
– Domāju, ka ikviens uzņēmējs,
kas par savu biznesu domā ilgtermi
ņā, vēlētos būt šajā “Baltajā sarak
stā”. Vai jau ir skaidri definēti tie kri
tēriji, kuri tiks ņemti vērā un būs kā
vērtējuma mēraukla?

I. Olafsone: – Kā pamatu “Baltā sa
raksta” veidošanai mēs vēlamies piedā
vāt “Ilgtspējas indeksu”. Tas dod iespēju
uzņēmumu vērtēt vispusīgi – ne tikai
to, kā tas funkcionē pats par sevi, bet
arī to, kāda ir tā ietekme uz vidi un
sabiedrību. Un viens no kritērijiem ir
arī samaksātie nodokļi. Ikvienam uz
ņēmumam un uzņēmējam ir svarīgas
savas intereses, bet līdzās ir arī visas
sabiedrības intereses. Un šī saikne nav
saraujama.
– Kur VID saskata visgarākās
“ēnas”?

I. Pētersone: – Ja runājam tikai
par pelēko ekonomiku, tad tā nodara
milzīgu ļaunumu. Tās apjomi ir lieli.
Liekot lietā analīzi, var diezgan precīzi
atlasīt tos komersantus, kur darbinieks
saņem “aplokšņu algu”. Piemēram,
ja darbinieks ilglaicīgi strādā un visu
laiku saņem neadekvāti zemu samak
su par darbu, kas ir patālu no vidējā
atalgojuma nozarē, tad VID var rasties
pamatotas aizdomas, ka vismaz daļa
ienākumu tiek slēpta un visi nodokļi
maksāti netiek. Ar netiešām metodēm
var sarēķināt, cik naudas cilvēks saņem
aploksnē. Un atbilstoši tam var aprēķi
nāt ne tikai nenomaksāto iedzīvotāja

Par to, cik liela ir
“vēlēšanās” ieviest
0 deklarācijas, liecina
jau tas vien, ka gadiem
tiek runāts, bet notikt
nenotiek nekas.
Inese OLAFSONE
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I. Olafsone: – Pārsvarā tie ir uzņē
mēji, kuri kaut kādu daļu sava biznesa
veic legāli. Turklāt tas attiecas arī uz
nereģistrēto uzņēmējdarbību. Un ne
var ignorēt to, ka daļa naudas no ēnu
ekonomikas melnās zonas iefiltrējas
pelēkajā zonā – būtībā tās nav iespē
jams strikti nodalīt. Naudas aprite ir
kopēja. Savukārt, ja runājam par ēnām
“balto apkaklīšu” vidē, tad vienīgais
pret to vērstais instruments, kas šobrīd
minēts Finanšu ministrijas izstrādā
tajā pasākumu plānā ēnu ekonomikas
apkarošanai un godīgas konkurences
nodrošināšanai, ir sākumdeklarēšana
jeb tā saukto 0 deklarāciju ieviešana.
Un par to, cik liela ir “vēlēšanās” ieviest
0 deklarācijas, liecina jau tas vien, ka
gadiem tiek runāts, bet notikt nenotiek
nekas. Mani patiesi izbrīna, ka Latvijai
kā valstij tas līdz šai baltai dienai nav
bijis svarīgi. Igaunija to ieviesa jau
90. gados.

reģistrējis savu nākamo uzņēmumu. Es
uzskatu, ka ir jābūt reālam sodam par
valsts budžetam nodarītiem būtiskiem
zaudējumiem. Šis sods varētu būt, pie
mēram, liegums uz kādu noteiktu laiku
iesaistīties uzņēmējdarbībā. Šobrīd tāds
ierobežojošs instruments administratī
vajā procesā nedarbojas. Pat ja no šī cil
vēka nav iespējams iekasēt uzrēķināto
sodu, ir jābūt vismaz kaut kādai iespējai
panākt, lai viņš uz kādu laiku tiktu iz
slēgts no uzņēmējdarbības vides un to
nebojātu. Taču šādam varbūtējam risi
nājumam ir arī pretargumenti.
R. Pfeifere: – Man ir arī reāls stāsts
par kādu uzņēmumu un tā aplinkus
ceļiem. Sākumā uzņēmums tika nodi
bināts Rīgā. Tad it kā bankrotēja, bet
drīz vien atkal šis pats uzņēmējs nodi
bināja nākamo firmu un atsāka darbu.
Arī Rīgā, tikai citā adresē. Tad pārcēlās
uz Rēzekni. Vēl pēc īsa brīža viņš gan
bija atrodams Rēzeknē, bet jau citā
pilsētas ielā. Un arī pēc tam nebija ilgi
jāgaida, kad šim uzņēmumam jau atkal
bija nākamā Jurģu diena. Un katra šī
pārcelšanās darba devējam bija iespēja
atlaist visus darbiniekus. Un mēs jau
zinām, ka šādās situācijās atlaistajiem
cilvēkiem tiek pieteikts pievaldīt mēli,
neprasīt neizmaksāto algu un nekur
nesūdzēties, par to pasolot, ka “pa
klausīgajiem” ir cerības tikt pie darba
nākamajā uzņēmumā. Un cilvēki ir
gatavi ticēt šiem solījumiem, pat ja tie
ir gandrīz nereāli. Kā kronis visam bija
tas, ka šis uzņēmējs, atkal veidojot jau
nu SIA, pat informēja Nodarbinātības
valsts aģentūru, ka viņam atkal vajadzī
gas jaunas šuvējas... Bet tam visam jau
cauri spīdēja, kāds gals piemeklēs šo
kārtējo “uzņēmumu”, kura bijušajiem
darbiniekiem nebija izmaksātas tās pa
šas pieticīgās algas. Un bija skaidrs, ka
atkal uz ielas būs cilvēki, kas savu algu
nesaņems pat tad, ja būs tiesas lēmums.
Ja ir iespējami šādi līkloči, kurā darba
ņēmējs paliek zaudētājos, tad nevar
teikt, ka valsts un uzņēmējdarbības
vide ir sakārtota.
Ir izskanējis, ka viena no panace
jām pelēkās ekonomikas izskaušanai
varētu būt iespēja ziņot institūcijām,
ja, piemēram, vienam kaimiņam ras
tos aizdomas par otru, ka viņš naudu
saņem aploksnē. Man jau šķiet, ka tā
tikai varētu cilvēkus sarīdīt vienu pret
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– Bet kas ir galvenie “spēlētāji”
ēnu ekonomikas pelēkajā zonā?

Šobrīd lielākās pūles
tiek veltītas uzraudzībai,
taču, manuprāt, lielāku
efektu varētu panākt ar
pārdomātu likumdošanu un
godīgai uzņēmējdarbībai
labvēlīgu vidi.
Ināra PĒTERSONE
klarēšanas sistēmu. Ja VID uzņēmumā,
kas maksā nodokļus, saskartos ar situā
ciju, ka tas nav iesniedzis informāciju
par cilvēkiem, kas tikai vakar vai aiz
vakar sākuši strādāt, represijas, vistica
māk, nesekotu. Pirms uzlikt kādu sodu,
VID ņem vērā arī vainu mīkstinošus
apstākļus. Lielākas problēmas mums
ir tieši ar mazajiem uzņēmumiem. Kad
mēs no darba devēja saņemam ziņoju
mu par to, ka noslēgtas jaunas darba
attiecības, šī informācija nonāk cen
tralizētajā datu bāzē, ko var izmantot
arī Valsts darba inspekcija. Lai nebūtu
tā, ka inspektoriem reidu laikā vai no
katra otrā objektā strādājošā nākas
dzirdēt, ka viņš te strādā tikai no va
kardienas, tāpēc nevar uzrādīt līgumu.
Īsāk – kārtīgam nodokļu maksātājam
šī prasība nav šķērslis. Ja ar stingrākām
prasībām tiek radītas problēmas no
dokļu nemaksātājiem, tad valstij par to
nevajadzētu uztraukties. Mums šī jau
nā prasība kā instruments ir palīdzējis
un palīdz. Mēs jebkurā gadījumā visus
apstākļus vērtējam individuāli.
– Vai patiešām šobrīd sēžam ēnu
ekonomikas dziļākajā bedrē?

I. Pētersone: – Par to jāspriež sta
tistiķiem. Mēs tikai redzam, ka pelēkās
ekonomikas zona pēdējā laikā ir pa
lielinājusies. Tie, kas jau agrāk uzcītīgi
darbojās šajā pelēkajā zonā, ir jūtami
sarosījušies. Un šķiet, ka šajā zonā
“ieslīd” arī daļa no tiem uzņēmējiem,
kas līdz šim strādājuši tā sauktajā balta
jā zonā. Godīgam uzņēmējam ir grūti
cīnīties par savu vietu zem saules tirgū,
kur saimnieko arī nodokļu nemaksā
tāji, jo tirgus, kurā pārdot preces vai
pakalpojumus, mums ir tikai viens un
visiem kopīgs. Ja kāds apgalvo, ka pe

patēriņa līmeni un pildītu agrāk uz
ņemtās saistības, uzņēmēji meklē iespē
ju, kā to dabūt gatavu. Tā arī parādās
aizvien vairāk skaidras naudas darīju
mu. Un nevar noliegt arī to, ka darbi
nieki ir gatavi pieņemt daļu algas ap
loksnē, jo arī viņiem ir savas parādsais
tības, kuras ar “apcirpto” algu vairs nav
iespējams pildīt. Starp citu, vidējā darba
samaksa Latvijā pat treknajos gados nav
bijusi augstāka par 30 % no Eiropas vi
dējā darba algas līmeņa, visu laiku sa
glabājoties zemākā līmenī nekā kaimi
ņos Lietuvā un Igaunijā. Turklāt pēdējā
laikā ir bijis nopietns kritums, kad šī
vidējā alga Latvijā ir vairs tikai nedaudz
virs 20 % no Eiropas Savienības vidējā
līmeņa. Pie mums jau tiek realizēta su
perlēta darbaspēka politika. Un, kur ir
lēts darbaspēks, tur neizbēgami rodas
papildu ienākumu meklējumi, apejot
likumu. Kā viens no risinājumiem šādā
situācijā būtu adekvāta nodokļu politi
ka, kas mūsu cilvēkiem tomēr nodro
šinātu noteiktu konkurētspējas līmeni.
Mums pārmet, ka mums ir ļoti zems
darba ražīgums. Bet, ja paskatāmies uz
skaitļiem, tad Latvijā darba ražīguma lī
menis ir 58 % no Eiropas vidējā līmeņa.
Pašlaik noteiktais neapliekamais
minimums ir katastrofa – tikai 35 lati.
Salīdzinājumam – Lietuvā tas ir ap
mēram 90 lati, Igaunijā – apmēram
100 lati. Turklāt mums ir augstākā iedzī
votāju ienākuma nodokļa likme – 26 %
(Igaunijā – 21 %, Lietuvā – 19 %).
Arodbiedrības nepārtraukti atgādi
na, ka minimālajai algai, kas tagad ir
180 lati, vai minimālajai neto algai caur
neapliekamo minimumu būtu jāpieaug.
Ēnu ekonomiku nevar apkarot, neska
rot minimālās algas apjomu. Atkal mi

EKU AVĪZE

5

SEPTEMBRIS 2010

I. Pētersone: – Nu tā arī ir.
R. Pfeifere: – Bet kā to izskaitļot?
E. Baldzēns: – Valsts vai pašvaldī
bas iestādēs algu aploksnēs nemaksā.
Bet privātajā biznesā tā tiešām varē
tu būt pazīme, kas norāda, ka tur tiek
maksātas arī aplokšņu algas.
I. Olafsone: – Bet algu līmenis šo
brīd kopumā ir ļoti zems.

– Īpašas uzmanības vērts ir ne
sen noslēgtais līgums starp Latvijas
Logu un durvju ražotāju asociāciju
un Valsts ieņēmumu dienestu. Un šis

Ir jāstiprina legālā
nodarbinātība, ko nevar
izdarīt, ja valsts nepārtraukti
ceļ visus nodokļus pēc
kārtas un tajā pašā laikā
samazina neapliekamo
minimumu.
Egils BALDZĒNS
I. Pētersone: – Ja nodalām budže
ta iestādes un ņemam skaitļus tikai
no privātā sektora, tad te 64 % uzņē
mumu darba ņēmējiem aprēķinātais
vidējais atalgojums mēnesī ir zemāks
par minimālo algu. 6,5 % šo uzņēmu
mu darba ņēmējiem vispār nav nekā
du ienākumu, to skaitā ir arī “mirušie”
uzņēmumi, kuros nenotiek nekāda
darbība. Šobrīd Latvijā reāla darbība
notiek apmēram 65 000 privātuzņē
mumu – tajos pēdējā pusgada laikā ir
bijis apgrozījums. Algu no 200 līdz 500
latiem mēnesī saņem 16,4 % uzņēmu
mos. No 500 līdz 1000 latiem – 4 %,
bet virs 1000 latiem – 1,4 %.
Runājot par to iedzīvotāju daļu,
kuri par savu komercdarbību var mak
sāt patentmaksu, man personiski šķiet,
ka šī ideja ir pilnīgi sagrauta, jo patent
maksa ir noteikta pārāk liela un nav sa
mērīga. Lai arī fiziskajai personai – ma
zajam uzņēmējam – būtu vienkāršāk,
viņš uz patentmaksu nepiesakās, jo tā
ir pārāk augsta, turklāt tā ir jāmaksā uz
priekšu avansā.
E. Baldzēns: – Tad nav jābrīnās, ka
pētījumu rezultāti uzrāda – tikai cetur
tā daļa Latvijas iedzīvotāju nodokļu ne
maksāšanu uzskata par morāli nepieņe
mamu. Pārējo attieksme pret nodokļu
nemaksāšanu ir vienaldzīga, iespējama
vai pat apsveicama. Un šis sabiedrības
noskaņojums ir veidojies uz objektī
viem nosacījumiem. Interesanti, ka
nodokļu nemaksāšanu vairāk nosoda
vecāka gadagājuma cilvēki virs 55 ga
diem. Starp jaunākiem cilvēkiem – līdz
35 gadu vecumam – nosodoša attiek
sme pret nodokļu nemaksāšanu ir tikai
18 % cilvēku. Nesamaksāti nodokļi
atstāj negatīvu ietekmi uz budžetu, bet

līgums ir tieši vērsts pret aplokšņu
algām un ēnu ekonomiku nozarē, lai
veicinātu godīgu konkurenci.

I. Pētersone: – Šis ir pirmais tāda
veida līgums ar kādu no nozaru aso
ciācijām un jauna sadarbības forma.
Viens no šīs asociācijas locekļiem ir SIA
“Montāžnieks D”, ar kuru mēs bijām ti
kušies un sadarbojušies jau agrāk. Var
teikt, ka Logu un durvju ražotāju asoci
ācija “aplokšņu algu” apkarošanā ir viena
no aktīvākajiem, bet viņi nav vienīgie. Ir
arī citas asociācijas, kas izteikušas gata
vību slēgt līgumus ar VID. Tā ir viena no
formām, kā veidot korektu un efektīvu
sadarbību ar uzņēmējiem, lai kopīgiem
spēkiem sakārtotu nodokļu lietas. VID
neapšaubāmi ir ieinteresēts šādā dialo
gā. Šajā sadarbībā viss ir vērsts uz to, lai
uzņēmējdarbībā atbalstītu godīgu kon
kurenci un lai tajā vai citā nozarē toni
neuzdotu nodokļu nemaksātāji. Esam
uzrunājuši arī citas asociācijas, dodot
ziņu no savas puses, ka tad, ja arī viņiem
ir vēlme iesaistīties šajā dialogā, mēs
tam vienmēr būsim gatavi. Protams, to
nedrīkst padarīt par formalitāti. Tāpēc
arī VID ir izstrādājis kritērijus, pēc kā
diem nozaru asociācijas tiks vērtētas,
lai ar tām slēgtu vienošanos un tad jau
kopīgiem spēkiem vērstos pret “aplokš
ņu algu” maksātājiem un nereģistrēto
nodarbinātību. Mēs lieliski saprotam, ka
arī asociācijas no šīs sadarbības vēlas gūt
konkrētu labumu. Tāpēc arī VID sekos,
lai tie, kas mēģina nokrāpt nodokļus,
nedzīvotu, cepuri kuldami. Kā filtrs tiek
izmantota analīze par vidējo algu nozarē
un samaksātajiem nodokļiem uz vienu
apgrozījuma latu.
R. Pfeifere: – Aicināta uz šo sarunu,
pirmajā mirklī iedomājos, ka, pārstāvot

industriālās nozares uzņēmumu arod
organizācijas, tik vien varēšu pateikt,
ka ēnu ekonomika tās neskar, jo tur,
kur ir arodbiedrības un koplīgumi, tur
nav aplokšņu algu. Bet būtībā ēnu eko
nomika apdraud arī tos, kuri nodokļus
maksā godīgi, jo viņiem nākas nest du
bultu slogu – arī par tiem, kas nodokļus
nemaksā. Pie sociālo labumu katla gan
katrs grib tikt klāt. Kad kāds sāk žēloties,
cik grūti samaksāt nodokļus, tā cilvēka
gluži vai žēl paliek. Gadās, ka tu pat mē
ģini attaisnot viņa rīcību. Bet ne jau no
dokļu nemaksātājs būtu jāžēlo. Ņemsim
kaut vai izglītības sistēmu, kuru valsts
finansē no nodokļos samaksātās nau
das. Skolā iet gan godprātīgo nodokļu
maksātāju, gan arī nemaksātāju bērni.
Bet būtībā skolas uzturēšana balstās ti
kai uz to pleciem, kas nodokļus maksā.
Ja raugāmies no šāda skatpunkta, tad
sanāk, ka vienam nākas maksāt dārgāk
par to pašu, pie kā cits tiek par baltu velti

tāpēc, ka rīkojas negodīgi. Mana rūpe ir
par tiem cilvēkiem, kuri maksā nodok
ļus. Un es ne tikai pārstāvu, bet arī aiz
stāvu viņu tiesības netikt apkrautiem ar
lieku slogu – viņiem nav jāuztur tie, kas
nodokļus nemaksā un, ja vien pratīs
izgrozīties, nemaksās līdz mūža galam.
E. Baldzēns: – Ir jāstiprina legā
lā nodarbinātība, ko nevar izdarīt, ja
valsts nepārtraukti ceļ visus nodokļus
pēc kārtas un tajā pašā laikā samazina
neapliekamo minimumu. Tas ir drošs
veids, kā tikai vairot pelēko ekono
miku. Daudzi par sev optimālāko iz
dzīvošanas modeli izvēlējušies rīcību,
ko varētu definēt kā – glābjas, kas var.
Solidāras rīcības morāle ir ļoti veselīga,
bet tad ir jādomā, kā atveseļot sabiedrī
bu, kurai nebūtu alerģija pret šo morāli.
Latvijā nodokļus maksā stiprie. Pārējie
meklē, kā izgrozīties, vai brauc prom.
I. Pētersone: – Un netrūkst arī cil
vēku, kas samierinās tikai ar dažādiem
gadījuma darbiem, par kuriem saņem
naudu uz rokas. Kad viņam piedā
vā algotu darbu, tad lielas vēlēšanās
nav – nepieņem darba piedāvājumu.
Bezdarba līmenis ir augsts, bet laukos,
kad vajadzīgs krietns darbinieks, tad ne
ar kādu uguni tādu nesameklēt. Jo tie,
kam nav darba, saņem pabalstu no paš
valdības. Tādējādi nosalt viņš nenosals,
bērnus uz skolu palaidīs – bērns nav
vainīgs, ka tēvs vai māte nevis nevar,
bet negrib strādāt... Tā cilvēks cenšas
nestrādāt tik ilgi, cik ilgi vien viņam
ļauj nestrādāt. Protams, ir iedzīvotāju
grupas, par kurām valstij ir jārūpējas –
bērni, pensionāri un invalīdi. Bet pā
rējiem, kuriem veselība ļauj strādāt, ir
jāstrādā, ja vien tāda iespēja ir. Citādi
jau var pateikt, ka gribas būt kosmo
nautam, un gaidīt, kamēr tāda vakance
parādīsies.
I. Olafsone: – Ir vēl viena nelai
me – mums ir iepotēts, ka būt bagātam
ir slikti. Un, kamēr mēs kultivēsim šo
stereotipu, tikmēr būtisku izmaiņu ne
būs. Nabags un tukšā – tātad labais un
žēlojamais, viņu neviens nelamā. Un
cilvēks cenšas nestrādāt tik ilgi, cik vien
ilgi viņam ļauj nestrādāt.
R. Pfeifere: – Tāpēc arī es ļoti nevē
los, lai tiktu pieņemti pārsteidzīgi liku
mi. Jo nepārdomāti likumi var sabojāt
dzīvi tieši tiem, kas maksā nodokļus.
Viens, ko šajā sarunā vēlos uzsvērt

īpaši – tajos uzņēmumos, kur ir arod
biedrība, tur nodokļi tiek maksāti. Un
tas tiek panākts, arodbiedrībām nevis
karojot, bet strādājot rokrokā ar darba
devēju. Tiesa, ne vienmēr un ne visur
dialogs starp pusēm norisinās gludi,
visādi iet. Un, starp citu, tur, kur ir ap
lokšņu algas un citam no cita slēpjamas
lietas, tur arodbiedrības neveidojas.
Valstij arodbiedrības ir izdevīgas, jo tās
lielā mērā nodrošina nodokļu plūsmu
uz budžetu. Man šķiet, ka valsts at
balsts arodbiedrībām varētu būt viens
no instrumentiem ēnu ekonomikas
apkarošanā. Pagaidām gan mēs nekādu
atbalstu neesam jutuši.
– Kurš ir tas izšķirošais brīdis,
kad uzņēmējs mēdz pieņemt lēmumu
par ieslīdēšanu pelēkajā zonā? Kad
viņš nevar vai vairs nespēj maksāt
nodokļus?

M. Čakste: – Pieļauju, ka daļa uzņē
mēju tā rīkojas tad, kad patiešām vairs

nespēj nomaksāt nodokļus. Taču ir arī
tādi, kas saklausījušies, ka ir slikti. Un
tad ar to arī attaisno savu aiziešanu ēnā
un nodokļu nemaksāšanu – kāpēc man
būtu jāmaksā, ja citi nemaksā!
I. Olafsone: – Visu nosaka tirgus
situācija. Ja pastāv godīga konkurence,
tad tie, kas maksāja nodokļus, tie no
dokļus var maksāt arī turpmāk un ar
savu preci vai pakalpojumu veiksmīgi
ieiet tirgū. Un tad viss ir kārtībā. Bet,
tiklīdz kāds no tirgus dalībniekiem no
dokļus nemaksā, cieš tas, kas nodokļus
maksā, nonākot neizdevīgākā situācijā.
I. Pētersone: – Šobrīd lielākās pūles
tiek veltītas uzraudzībai un kontrolē
šanai, taču, manuprāt, lielāku efektu
varētu panākt ar preventīviem pasā
kumiem – vispirms jau ar pārdomātu
likumdošanu un godīgai uzņēmējdar
bībai labvēlīgu vidi, jo tad zūd stimuli
veidot ēnu zonas.
E. Baldzēns: – Būtībā ir jāsakārto
visa sistēma valstī, lai nodokļu politi
ka, finanses un nodarbinātības politika
būtu saistītas un liktu cilvēkiem sa
prast, ka nodokļus maksāt ir izdevīgi.
Un būtu skaidrs, ka tas attiecas nevis
uz kaut kādu abstraktu kopumu, bet
uz ikvienu personiski. Pašlaik dominē
noskaņojums – man pašam par sevi
jācīnās visiem iespējamiem līdzekļiem,
jo mani jebkurā brīdī var pamest vienu
likteņa ziņā. Ēnu ekonomika šobrīd jau
kļuvusi par daļu no mūsu dzīves filo
zofijas. To var un noteikti vajag mainīt,
bet te bez konsekventas valsts rīcības
neiztikt. Cilvēkus varēs pārliecināt tikai
ar rezultātu. Principus un vērtības ne
vajag sludināt, tos vajag ievērot l
Publikāciju sagatavoja Ilma RUGĀJA

Foto – Timurs Subhankulovs

– Vai tas, ka cilvēks saņem mini
mālo algu, varētu būt viena no pazī
mēm, ka viņam papildus tiek mak
sāts arī aploksnē?

sabiedrības noliedzoša attieksme pret
valsts īstenoto nodokļu politiku rada
pateicīgu augsni ēnu ekonomikai. No
ēnu ekonomikas izaug ēnu politika, sa
vukārt ēnu politika mēģina nostiprināt
ēnu ekonomikas mehānismus.
M. Čakste: – Finanšu ministrijas
plānos ir pārskatīt visus nodokļu me
hānismus, lai izveidotu vienu un opti
mālu.
I. Olafsone: – Latvijas Darba de
vēju konfederācija no savas puses at
balsta tikko ieviesto mikrouzņēmuma
nodokli, jo domājam, ka tas varētu būt
labs stimuls, lai rastos virkne jaunu
uzņēmumu. Un valstij būtu arī jauni
nodokļu maksātāji. Par iespējamo re
zultātu, protams, vēl pāragri spriest, bet
izskatās cerīgi.

Foto – Timurs Subhankulovs

nēšu skaitļus – apmēram 25 % darbi
nieku saņem algu, kas nav augstāka par
minimālo vai tikai daļu no tās.
I. Pētersone: – Tā arī ir. Bet tikai
5 % saņem minimālo algu. 20 % – zem
minimālās. Un vēl 7 % darbinieku, kas
skaitās darbā, nesaņem neko. Tur gan
varētu būt dažādi iemesli, tostarp at
vaļinājums vai slimība, jo skatīts tiek
viena mēneša griezumā.

Kāpēc ēnu ekonomika
ir slikta?
l Ēnu ekonomika rada negodīgu
konkurenci un izkropļo tirgu – ko
mersanti, kas nenomaksā nodokļus
vai nomaksā tos tikai daļēji, iegūst
negodīgas priekšrocības salīdzi
nājumā ar citiem. Daudzi uzņēmēji
atrunājas, ka aiziet ēnu ekonomikā
un nemaksāt nodokļus ir vienīgais
veids, kā izdzīvot. Taču šī viena uz
ņēmuma izdzīvošana vienlaikus vēl
vairāk gremdē citus – legālos uzņē
mumus.
l Ēnu ekonomika samazina valsts
budžeta ieņēmumus. Diemžēl ne visi
nodokļu nemaksātāji apzinās, ka
tieši viņu nenomaksāto nodokļu dēļ
ir jāslēdz slimnīca, skola, jāsamazi
na policistu skaits, jābrauc pa ne
labotu ceļu, valsts nevar apmaksāt
zāles slimam bērnam utt.
l Ēnu ekonomika skar ne tikai
valstisko līmeni. Katram aplokšņu
algas saņēmējam jāapzinās, ka līdz
ar algas saņemšanu aploksnē viņš
ir labprātīgi atteicies no sava bez
darbnieka pabalsta, no slimības
pabalsta, no pensijas sev nākotnē
un no pensijas saviem vecākiem un
vecvecākiem pašlaik. Nenomaksājot
sociālo nodokli, darba ņēmējs zaudē
valsts piedāvātās sociālās garanti
jas, jo pabalstu un pensiju apmērs ir
tieši saistīts ar nomaksāto nodokļu
apjomu.
Avots: Finanšu ministrija

Pasākumu plāns
Plāns ēnu ekonomikas apkarošanai
un godīgas konkurences nodrošinā
šanai paredz īstenot 61 pasākumu
dažādās jomās.
lN
 odokļu politikas pasākumi –
mazo uzņēmumu nodokļa mak
sāšanas režīmu konsolidācija un
vienkāršošana, ar IIN neaplieka
mā minimuma palielināšana u. c.
lA
 dministratīvā sloga samazinā
šana – automātiska deklarācijas
aizpildīšana, iesniedzamās infor
mācijas dublēšanās novēršana,
vienota nodokļu konta izveide u. c.
lA
 tbalsts uzticamajiem uzņēmē
jiem un pārejas uz legālo eko
nomiku veicināšana – uzticamo
uzņēmēju saraksta izveide, legali
zācijas procesa atvieglošana, ēnu
ekonomikas kontrole u. c.
l Normatīvo aktu izstrāde, nodro
šinot to pakāpenisku vienkār
šošanu
lS
 odu politika
l Ē nu ekonomikas apjoma sama
zināšanas pasākumi konkrētās
nozarēs – būvniecības, transpor
ta, lauksaimniecības, zivsaimnie
cības, mežniecības, mazumtirdz
niecības, metālapstrādes, izložu
un azartspēļu jomā.
Ar pilnu plānu var iepazīties Finanšu mi
nistrijas mājas lapā www.fm.gov.lv sadaļā
Makroekonomika->Ēnu ekonomika

Man šķiet, ka valsts
atbalsts arodbiedrībām
varētu būt viens no
instrumentiem ēnu
ekonomikas apkarošanā.
Rita PFEIFERE
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Skolotājam
ir īpašs arods

– Vai skolotāja motivāciju var ie
tekmēt laba sadarbība ar audzēkņu
vecākiem?

– Lai veidotos laba sadarbība, vis
pirms jāizveido dialogs, cienot ne ti
kai savu, bet arī bērnu vecāku laiku.
Piemēram, ja skolotājs aicina vecākus
uz sapulci, tad nevajadzētu to plānot
agrā pēcpusdienā, ar to netieši, bet
skaidri pasakot, ka vecāki uz tikšanos
nemaz nav gaidīti.
– Bērnu vecāki lielākoties visai
skeptiski raugās uz dažādiem ek
sperimentiem izglītības jomā. Vai
LIZDA ir domājusi par iespēju vei
dot plašākas diskusijas ne tikai ar
skolotājiem, bet iesaistīt tajās arī
plašāku sabiedrību, jo izglītība jau
nesākas un nebeidzas skolā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)
vadības groži tagad uzticēti Ingrīdai MIKIŠKO. Un ir sācies viņas
pirmais “mācību gads” jaunajā amatā. Pirms tam Ingrīda bija
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības izpilddirektore. Viņa ir
sociālo zinātņu maģistre socioloģijā un arī tagad turpina darbu
Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas valdē.

–Es

esmu skolotāja, tas
ir mans pamatu
pamats, – Ingrīda
bez mazākās vilcināšanās un ar ne
slēptu lepnumu par savu profesiju
atbild, kad apjautājos, kurš darbs vai
amats viņai sirdij vistuvākais – savu
karjeru Ingrīda sāka kā vēstures sko
lotāja. Viņa bijusi arī skolas direktore
un vadījusi Jelgavas rajona Pieaugušo
izglītības centru.
– Agrāk gūtā pieredze man ir ļoti
vērtīga bagāža. Tā man devusi skaid
ru priekšstatu par to, ko domā izglī
tības nozares darbinieki. Un man arī
ir savs viedoklis par to. Man nav bail
nostāties lielas auditorijas priekšā, lai
uzklausītu viedokļus, pieņemtu labus
padomus un neapvainotos par kādu
skarbāku vārdu. Protu
pieņemt arī kompro
misus, lai tie kalpotu
izvirzīto mērķu sa
sniegšanai.
LIZDA ir Latvijā
lielākā nozaru arod
biedrība, kura apvieno
gandrīz 36 000 biedru.
– Tagad es skaidri
redzu, ka viens sko
lotājs, viena skola vai viens novads
tikai saviem spēkiem vien nevar atri
sināt problēmas, kas veidojas izglītī
bas jomā. Jo saliedētāki būs skolotāji,
pirmsskolas izglītības iestāžu pedago
gi un zinātnieki, jo veiksmīgāk mēs
tiksim galā ar tām problēmām, ar ku
rām šobrīd saskaramies, pret kurām
atduramies un kuras traucē nozarei
strādāt labāk. Pedagogiem ir jāprot
aizstāvēt citam cita intereses un jāie
mācās runāt vienā balsī.

Bet tas nebūs ilgtermiņa risinājums, ja
jau šajā mācību gadā nenotiks būtisks
finansējuma palielinājums. Modelējot
iespējamo situāciju un raugoties uz
aprēķiniem, sanāk, ka pat tad, ja kat
ru gadu tiks palielināts finansējums
par vienu skolēnu, mērķdotācijas
skolotāju algām nevis palielināsies,
bet gan samazināsies, jo samazināsies
skolēnu skaits – par to liecina demo
grāfiskie dati. Līdz ar to optimistiskie
solījumi, ar kādiem šis finansēšanas
modelis tika ieviests, reāli nav izpildā
mi. Turklāt pedagogi nevar būt droši
par savu atalgojumu pat šajā mācību
gadā – viņi nezina, kādu algu saņems
no 2011. gada janvāra, jo tā var mainī
ties, ja mainīsies bērnu skaits konkrē
tajā skolā. Un skolas patiešām cīnās
par katru bērnu, jo šobrīd katrs sko
lēns sev līdzi no budžeta “atnes” vidēji
650 latus gadā.
Skolu izdzīvo
šana lielā mērā ir
atkarīga arī no tā,
vai bērnu vecāki
savā dzīvesvietā
ir nodrošināti ar
darbu. Ja vecā
ki dodas strādāt
uz kādu attālāku
vietu, tad parasti
viņi bērnus ved
līdzi un meklē skolu tur. Tas nozīmē,
ka tad, ja pašvaldība vai novads ve
cākiem nenodrošina darbavietas, tajā
vietā skolas izdzīvošana ir nopietni
apdraudēta.
Lai pēc iespējas labāk un plašāk in
formētu par norisēm izglītības jomā,
top jauna arodbiedrības interneta
mājas lapa, kas būs pieejama visiem,
kam interesē skolu lietas. To plāno
jam atvērt 22. septembrī. Gribam sep
tembra nogalē arī izdot LIZDA avīzes
“Pietura” 1. numuru, kas nonāktu pie
katra mūsu arodbiedrības biedra.

Mēs esam
noskaņojušies
daudz vairāk runāt
arī par izglītības
saturu un kvalitāti

– Ne visi izglītības darbinieki ir
arodbiedrības biedri. Ar ko tad “ne
biedri” atšķiras no biedriem?

– Arodbiedrības biedri izcīna labu
mus, kurus pēc tam bauda visa cunfte.
Bet noteikti būtu vieglāk to visu darīt
kopā. Jo mūsu vairāk, jo lielāka ietek
me. Taču būt vai nebūt arodbiedrībā ir
katra brīva izvēle, nevis spiesta lieta.
– Vai, iestājoties arodbiedrībā un
maksājot biedra naudu, cilvēks var
pretendēt uz noteiktām priekšrocī
bām?

– Viens no labumiem ir tā sauktais
solidaritātes fonds, kurā tiek uzkrāta
daļa no iemaksātās biedru naudas un
no kura arodbiedrības biedriem īpa
šos gadījumos varam sniegt materiālo
palīdzību. Daļu naudas arodorgani
zācijas pašas izmanto savu pasākumu
rīkošanai.
– Par ko pedagogiem šobrīd ir
vislielākās bažas?

– Viena no problēmām ir ne
skaidrība ar pagājušajā gadā ieviesto
finansēšanas modeli “Nauda seko
skolēnam”. Šobrīd tas modelis ir labs.

– Kā veidojas jūsu sadarbība ar
Izglītības un zinātnes ministriju?
Jums ir stingri jātur skolotāju “kan
te” un tajā pašā laikā jābūt pietieka
mi talantīgiem moderatoriem.

– Mēs savus zobiņus parādām un
pēc tam noslēpjam, parādām un no
slēpjam (smejas). Ministrija nav mūsu
ienaidnieks, tāpēc vienmēr esam gata
vi dialogam un arī saprātīgiem kom
promisiem. Tas ir vienīgais racionālais
modelis, jo būtībā gan arodbiedrība,
gan ministrija runā par vienu un to
pašu, tikai redzesleņķi mēdz atšķirties.
Ja tagad no ministrijas puses izskan,
ka ir stabilitātes gads, tad gribas jau
tāt, vai tas, ka bija ļoti slikti un tagad
ir drusciņ labāk, ir saucams par stabi
litāti?

– Būt skolotājam zināmā mērā ir
misija. Vai šī profesionālā pašapziņa
var noderēt kā morāls atbalsts tad,
kad klājas grūtāk?

– Es par to esmu domājusi, bet at
zīšos, ka vēl meklēju īsto atbildi. Citos

– Kāds tad ir LIZDA viedoklis par
sešgadīgo apmācību?
Foto – Arnis Rugājs

Iveta LAUDE

– Tā ir viena no mūsu iecerēm, ko
vēlamies īstenot ar jaunās interneta
mājas lapas palīdzību, jo paši jūtam, ka
šāda diskusija ir nepieciešama. Tā būtu
noderējusi, arī pirms uzsākt sešgadīgo
bērnu apmācību skolā. Cik atceros, reiz
jau tāds eksperiments tika īstenots. Kad
tas beidzās, par ieguvumiem un zaudē
jumiem līdz galam tā arī netika izdis
kutēts. Mēs zinām, ka daļa sabiedrības
ir par to, bet daļa – pret.

arodos vai profesijās strādājošie var
nolikt priekšā sava darba galarezul
tātu – kalējam ir pakavs, maiznieks
izņem no krāsns maizes klaipiņu, adī
tāja parāda gatavu cimdu pāri... Mums
ir senās amatu ielas – Kalēju iela,
Maiznieku iela, Audēju iela... Rīgā nav
Skolotāju ielas. Bet, ja tāda būtu un
mēs, piemēram, Amatu dienā tajā gri
bētu sarīkot kādu pasākumu, kā mēs
varētu parādīt skolotāju darba rezul
tātu? Vai par skolotāja darba kvalitāti
var spriest pēc absolventu skaita? Vai
pēc nokārtoto eksāmenu atzīmēm?
Kas ir tiek kritēriji, pēc kuriem mēs
spriežam par to, cik labs ir skolotājs?
Un kas ir labs skolotājs?
– Mēdz teikt, ka labākie ir tie,
kurus audzēkņi atceras arī tad, kad
ved savus bērnus uz skolu. Tie, kuri
iemācījuši ne tikai savu priekšme
tu, bet devuši līdzi arī kādu dzīves
gudrību. Kad pats sēdi skolas solā,
gribas, lai ir viegli. Un tikai pēc tam
tu aptver, ka vērtīgākais nācis ar zi
nāmu piepūli. Es vēlos, lai manu bēr
nu skolotāji ir zinoši un gudri cilvēki,
kas spēj un arī grib savas zināšanas

dot saviem audzēkņiem. Tāpēc ar
interesi sekoju izglītības iniciatīvai
“Iespējamā misija”, kurā talantī
giem dažādu jomu augstskolu ab
solventiem uz pāris gadiem tiek
dota iespēja kļūt par skolotājiem.

– Ir sācies tikai trešais “Iespējamās
misijas” gads. Un šobrīd tie ir 26 sko
lotāji. Tā ir ļoti vērtīga iniciatīva, bet
līgums paredz, ka šie aizrautīgie un
talantīgie cilvēki šajā misijā iesais
tās uz diviem gadiem, ne vairāk. To
nav iespējams apvienot ar citu darbu,
bet nekam citam arī laika neatliek.
Misijas dalībnieki atzīst, ka šim dar
bam nepietiek ar astoņām stundām
dienā. Viņi ātri “izdeg”, jo apmaksa
par šo darbu nekompensē ieguldīju
mu. Runājot par skolotājiem, kas pe
dagoga darbu uzņēmušies mūža ga
rumā, izdegšanas sindroms ir nesau
dzīgs profesijas pavadonis. Pedagogi
kolektīvā mēdz norobežoties cits no
cita. Viņi necenšas runāt par problē
mām, lai tās kopīgi risinātu, un nejūt
vēlmi piedāvāt kādu iniciatīvu, jo,
visticamāk, nejūt pietiekamu motivā
ciju to darīt.

Arodbiedrību izvirzītās prasības izglītības jomā
Latvijas politiskajām partijām 10. Saeimas vēlēšanās
l Izglītības

iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts un pašvaldību budžeta,
izstrādāt un īstenot tādu darbinieku atalgojuma sistēmu, kas par līdzvērtīgas
kvalifikācijas darbu nodrošinātu līdzvērtīgu darba samaksu. Īpašu uzmanību
pievērst pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam.

lL
 ai nodrošinātu pieejamu, kvalitatīvu un efektīvu izglītību, vispārējās izglītības

iestāžu tīkla attīstībai finansēšanas modeļa “Nauda seko skolēnam” ietvaros
plānot pakāpenisku finansējuma pieaugumu, no 2011. gada šim nolūkam paredzot 750 latus uz vienu skolēnu.

lN
 odrošināt

valsts tautsaimniecības attīstībai aktuālo nozaru pamatzināšanu
un prasmju apgūšanu jau vidējās izglītības iestādēs.

l Izstrādāt

elastīgu nodokļu politiku izglītošanās stimulēšanai un darba devēju
atbalstam prakses vietu veidošanai.

lN
 epieļaut budžeta vietu skaita samazināšanu augstākajās izglītības iestādēs,

kā arī nesamazināt studiju vietas izmaksas.

lP
 alielināt budžeta finansējumu zinātnei par 0,15 % no iekšzemes kopprodukta

(IKP) katru gadu tikmēr, kamēr kopējais finansējums zinātnei sasniedz 1 % no
IKP, kā tas noteikts Zinātniskās darbības likumā.

lV
 eicināt mūžizglītības popularizēšanu un neformālajā izglītībā iegūto prasmju

atzīšanu, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kuri no darba tirgus “izkrīt” neatbilstošu prasmju dēļ.

lN
 odrošināt savlaicīgu valsts finansējumu Eiropas Struktūrfondu projektiem izglī-

tības un zinātnes jomā, lai veicinātu nekavējošu tautsaimniecības atveseļošanu.

– Lai izteiktu viedokli, ir jābūt ar
gumentiem, uz kuriem balstīties. Ir jā
zina, kādu iemeslu dēļ tika pārtraukts
iepriekšējais eksperiments, kādas at
ziņas tā gaitā tika gūtas, cik noderīga
tagad mums varētu būt toreizējā pie
redze...

– Droši vien pēc gada radīsies
secinājumi par šī eksperimenta
ieguvumiem un trūkumiem.

– Ar gadu ir daudz par maz, lai
izvērtētu šādu eksperimentu, jo rezul
tāti var parādīties ne tūlīt, bet ar salī
dzinoši lielu laika nobīdi. Par to sprie
žu pēc saviem bērniem – viens sāka
mācīties skolā septiņu gadu vecumā,
otrs – sešu gadu vecumā. Sākums bija
ļoti labs un līdzīgs, bet ceturtajā klasē
“sešgadnieks” sāka buksēt. Es pieļauju,
ka pamazām bija izveidojusies psiho
loģiska pārslodze. Šādi eksperimenti,
manuprāt, prasa arī ļoti rūpīgas un
kompleksas izmaiņas mācību pro
grammās, to saturā. Un, sākot jebkuru
eksperimentu, ir jābūt arī skaidrībai,
kā mēs rīkosimies tad, ja ar to neiz
dosies sasniegt gaidītos rezultātus. Uz
eksperimentu iet ir vērts tad, ja tas sola
patiesi būtiskus ieguvumus. Un vai ir
domāts par to, kā patstāvīgajā dzīvē
dosies jaunieši, kuri būs gadu jaunāki
par tagadējiem skolu absolventiem –
cilvēkam 17 gadu vecumā, atbilsto
ši esošajai likumdošanai, ir virkne
ierobežojumu, uzsākot darba gaitas,
viņam vēl netiek dotas tiesības pieda
līties vēlēšanās, viņam pat nav tiesību
iegūt autovadītāja apliecību...
– Arodbiedrības iestājas par so
ciālo taisnīgumu. Bet daļa pedago
gu atalgojuma ziņā tiek diskriminē
ti – runa ir par pirmsskolas iestāžu
darbiniekiem. Vai LIZDA ir kas labs
padomā?

– Problēmas iemesls ir atšķirīgais
finansējuma modelis. Pirmsskolas
izglītības iestāžu darbinieku algas ir
atkarīgas no pašvaldību budžeta – jo
bagātāka pašvaldība, jo lielākas algas.
Kura trūcīgāka, tur arī algas knapā
kas. Tas, protams, nav taisnīgi. Turklāt
valsts arī pirmsskolas pedagogiem
noteikusi prasību iegūt augstāko iz
glītību. LIZDA uzskata, ka būtu tikai
taisnīgi, ja arī bērnudārzu pedagogu
algas finansētu no valsts budžeta.
– Ekonomiskās prasības acīmre
dzot ir un paliek arodbiedrību darba
dominante.

– Protams, par algām cīnīsimies
vienmēr. Bet mēs esam noskaņojušies
daudz vairāk runāt arī par izglītības
saturu un kvalitāti, jo tas nav atrau
jams no skolotāja darba. Mēs taču
esam arī sava aroda meistari l
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Mikrouzņēmumu nodoklis –
skaitām plusus un mīnusus
No 1. septembra spēkā ir mikrouzņēmumu nodoklis. Tiek prognozēts, ka šī nodokļa
ieviešana uzņēmīgam un izlēmīgam cilvēkam varētu kļūt par būtisku stimulu sava
uzņēmuma veidošanā. Ekonomikas ministrija plāno, ka līdz gadu mijai Latvijā
no jauna tiks radīti apmēram 900 mikrouzņēmumu.
Kā katra jauna lieta, arī jaunas iespējas rada ne tikai interesi, bet arī virkni
jautājumu, uz kuriem nepieciešams saņemt precīzas atbildes, lai pieņemtu
izšķirošo lēmumu. Tāpēc šajā lappusē piedāvājam būtiskākās pamatinformācijas
apkopojumu un mūsu redakcijas veiktos aprēķinus.

Ja

par izšķirošo kritēriju
uzskatām atbildi uz
jautājumu “vai vispār
ir vērts veidot mik
rouzņēmumu?”, tad mūsu atbilde ir
“jā”. Bet, ja runa ir par iespēju savu
tagadējo uzņēmējdarbības formu pēc
2011. gada 1. janvāra pārveidot par
mikrouzņēmumu, tad jāveic individu
āla kalkulācija, lai precīzi spriestu, cik
izdevīgs vai, gluži pretēji, neizdevīgs
tas ir tieši jums.
Īpašu vērību šīm pārmaiņām vaja
dzētu pievērst darba ņēmējiem, jo mik
rouzņēmumiem atvieglotais nodokļu
slogs ir tieši saistīts ar mazākām valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām ie
maksām, kuras ietekmē ikviena darba
ņēmēja sociālās garantijas – nākotnes
pensiju, bezdarbnieka pabalstu un ci
tas izmaksas no valsts sociālā budže
ta. Tāpēc Mikrouzņēmumu nodokļu
likumā arī ir iestrādāta prasība, ka
darba devējam, pārveidojot savu eso
šo uzņēmumu par mikrouzņēmumu,
vispirms rakstveidā jāvienojas ar katru
šajā uzņēmumā iesaistīto darbinieku
par mikrouzņēmumu nodokļa piemē
rošanu. Ja darba devējs nav informējis
darbinieku, ka ir mikrouzņēmumu no
dokļa maksātājs, viņam jāatlīdzina sa
vam darbiniekam nodarītie zaudējumi.
Mikrouzņēmumu nodokli maksā
mikrouzņēmums

Mikrouzņēmumu var veidot tikai fi
ziskas personas.

Kas var kļūt par mikrouzņēmumu?

• Individuālais komersants
• Individuālais uzņēmums, zemnieka
vai zvejnieka saimniecība
• Fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts
ieņēmumu dienestā (VID) kā saim
nieciskās darbības veicējs
• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(SIA)
Mikrouzņēmuma kritēriji

• Apgrozījums kalendārā gada laikā
nepārsniedz 70 000 latu.
• Darbinieku skaits jebkurā brīdī nav
lielāks par pieci.
Ko sevī ietver
mikrouzņēmumu nodoklis?

1. Valsts sociālās apdrošināšanas ob
ligātās iemaksas, iedzīvotāju ienā
kuma nodokli un uzņēmējdarbības
riska valsts nodevu par mikrouzņē
muma darbiniekiem;
2. Uzņēmumu ienākuma nodokli, ja
mikrouzņēmums atbilst uzņēmu
mu ienākuma nodokļa maksātāja
pazīmēm;
3. Mikrouzņēmuma īpašnieka iedzī
votāju ienākuma nodokli par mik
rouzņēmuma saimnieciskās darbī
bas ieņēmumu daļu.
Vai mikrouzņēmumu nodokļa mak
sātājam vēl kāds nodoklis jāmaksā
atsevišķi?

Nē! Mikrouzņēmumu nodokļa mak
sātājs atsevišķi nemaksā ne iedzīvotā

ju ienākuma nodokli, ne uzņēmumu
ienākuma nodokli, ne uzņēmējdarbī
bas riska valsts nodevu, kā arī neveic
valsts sociālās apdrošināšanas obligā
tās iemaksas.
Mikrouzņēmumu nodoklis kā
viens nodokļa maksājums ietver sevī
visus uzskaitītos nodokļu veidus.

niekus vai arī darbinieka ienākums
(tai skaitā mikrouzņēmuma īpašnieka
ienākums) pārsniedz Ls 500 mēnesī,
tad mikrouzņēmums maksā mikrouz
ņēmumu nodokli pēc lielākas likmes.
Šādā situācijā mikrouzņēmums ar nā
kamo gadu zaudē mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statusu.

Kas ir mikrouzņēmuma darbinieks
vai darbinieki?

Kā var iegūt mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statusu?

1. Fiziskā persona, kuru uz darba lī
guma pamata nodarbina mikrouz
ņēmums.
2. Mikrouzņēmuma īpašnieks.
Mikrouzņēmumā var strādāt ne
vairāk kā pieci darbinieki (jebkurā
brīdī gada laikā). Darbinieku skaitā
iekļauj visus tā darbiniekus un arī
mikrouzņēmuma īpašnieku, bet neie
kļauj prombūtnē esošus vai no darba
atstādinātus darbiniekus.
Cik lielus ienākumus var saņemt
mikrouzņēmuma darbinieks?

Mikrouzņēmuma darbinieka ienā
kums no mikrouzņēmuma nepār
sniedz Ls 500 mēnesī. Līdz ar to mik
rouzņēmuma darbinieka maksimālais
ienākuma apmērs mēnesī ir Ls 500
(ienākums “uz rokas”). No tā nav jāie
tur iedzīvotāju ienākuma nodoklis un
nav jāveic valsts sociālās apdrošināša
nas obligātās iemaksas.
Gadījumā, ja mikrouzņēmums
nodarbina vairāk nekā piecus darbi

Algu izmaksu salīdzinājums tradicionālajam un mikrouzņēmumam
Pieņemam, ka uzņēmumā strāda 2 darbinieki ar Ls 400 algu “uz papīra” mēnesī. Vienam no darbiniekiem ir viens apgādājamais.
Algu izmaksu aprēķins tradicionālam uzņēmumam
Alga
Neaplie Atvieglogumi
VSAOI
VSAOI
VSAOI kopā
“uz
kamais par apgādā (9 %, darba (24,09 %,
(33,09 %)
papīra” minimums jamajiem
ņēmēja) darba devēja)
Mēnesī
Kopā par gadu

IIN
(26 % )

Riska
nodeva
(URVN)

Algas
nodokļi
kopā

Alga
“uz rokas”

400

35

63

36,00

96,36

132,36

69,16

0,25

201,77

294,84

400
9600

35
840

0
756

36,00
864,00

96,36
2312,64

132,36
3176,64

85,54
1856,40

0,25
6,00

218,15
5039,04

6879,60

278,46

Mikrouzņēmumā šie darbinieki saņem tādu pašu “algu uz rokas” kā tradicionālajā uzņēmumā – attiecīgi Ls 294,84 un Ls 278,46.
Mikrouzņēmumu nodoklis ir 9 % no apgrozījuma (ieņēmumiem), no šī iekasētā nodokļa 65 % tiek novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obli
gāto iemaksu segšanai (VSAOI).
Izmaksu salīdzinājums par gadu
Alga “uz rokas”
(vienāda
abu veidu
Apgrozījums
uzņēmumos)

Tradicionālais uzņēmums
Nodokļi*
Algas nodokļi
kopā

Kopējās
To skaitā VSAOI darba devēja
izmaksas algai
(33,09 %)

20 000

6879,60

5039,04

3176,64

30 000

6879,60

5039,04

3176,64

40 000

6879,60

5039,04

3176,64

50 000

6879,60

5039,04

3176,64

60 000

6879,60

5039,04

3176,64

70 000

6879,60

5039,04

3176,64

11 918,64
11 918,64
11 918,64
11 918,64
11 918,64
11 918,64

Mikrouzņēmums
Nodokļi*
Nodokļi kopā
(9 %)

To skaitā
VSAOI (65 %)

1800

1170

2700

1755

3600

2340

4500

2925

5400

3510

6300

4095

Kopējās
darba devēja
izmaksas*

8679,60
9579,60

10 479,60

11 379,60
12 279,60
13 179,60

Algu izmaksu
īpatsvars
apgrozījumā
43 %
32 %
26 %
23 %
20 %
19 %

Ar rozā krāsu iekrāsots apgabals, kurā mikrouzņēmuma maksātie nodokļi pārsniedz tradicionālā uzņēmumā maksātos. Kā redzams no ap
rēķiniem, tad pie šādiem algu/apgrozījuma nosacījumiem kļūt par mikrouzņēmumu ir izdevīgi tad, ja algu izmaksām tiek novirzīta apmēram
ceturtdaļa no apgrozījuma vai vairāk. Modelējot aprēķinus ar citiem algu līmeņiem šī sakarība caurmērā paliek spēkā. Tāpat jāpievērš uzmanība,
ka nodokļu ietaupījums tieši atsaucas uz VSAOI apjomu – jo lielāks ietaupījums uzņēmumam, jo mazākas sociālās garantijas mikrouzņēmuma
darbiniekam.
* Tradicionāla uzņēmuma gadījumā nodokļu izmaksās nav ietverts uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN), mikrouzņēmuma gadījumā UIN ir jau
ietverts 9 % apgrozījuma nodoklī. PVN, akcīzes, dabas resursu un muitas nodokļi neietilpst šajos aprēķinos – tie ir jāmaksā atbilstoši pastā
vošai kārtībai.

1. Vienlaikus ar reģistrāciju Uzņē
mumu reģistra attiecīgajā reģistrā,
piesakoties mikrouzņēmumu no
dokļa maksātāja statusa iegūšanai.
2. Fiziskā persona vienlaikus ar reģis
trāciju saimnieciskā darba veicēja
statusā, iesniedzot VID pieteikumu
mikrouzņēmumu nodokļa maksā
tāja statusa iegūšanai.
3. Individuālais komersants, individu
ālais uzņēmums, zemnieka vai zvej
nieka saimniecība, fiziskā persona,
kas reģistrēta kā saimnieciskās dar
bības veicējs, vai SIA līdz pirmstak
sācijas gada 15. decembrim, iesnie
dzot VID pieteikumu.
VID lēmumu par mikrouzņēmu
mu nodokļa maksātāja reģistrēšanu
pieņem piecu darbdienu laikā.
Kā piemēro mikrouzņēmumu
nodokli, un kādas ir likmes?

Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek
visu mikrouzņēmuma apgrozījumu.
Mikrouzņēmumu nodokļa likme
ir 9 %. Ja mikrouzņēmuma apgrozī
jums ir 10 000 latu, tad mikrouzņēmu
ma nodokļa summa ir 900 latu.
Gadījumos, ja mikrouzņēmums
neievēro tam noteiktos kritērijus, tas
maksā mikrouzņēmumu nodokli pēc
lielākas likmes:

1) ja mikrouzņēmuma darbinieku
skaits ceturksnī pārsniedz piecus dar
biniekus, 9 % likmei pieskaita divus
procenta punktus par katru papildu
nodarbināto darbinieku;
2) ja mikrouzņēmuma apgrozī
jums gadā pārsniedz 70 000 latu, ap
grozījuma pārsnieguma daļai piemēro
20 % likmi;
3) ja mikrouzņēmuma darbinieka
ienākums pārsniedz 500 latu, ienā
kuma daļai, kas pārsniedz šo robežu,
papildus piemēro 20 % likmi.
Piemēri

Ja mikrouzņēmumam ir 7 darbinieki un apgrozījums – 10 000 latu, tad
mikrouzņēmuma nodokļa summa ir
1300 latu (10 000 x (9 %+4 %)).
Ja mikrouzņēmuma apgrozījums
ir 75 000 latu, tad mikrouzņēmuma
nodokļa summa ir 7300 latu (6300
(70 000 x 9 %) + 1000 (5000 x 20 %)).
Ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir
10 000 latu un darbinieku ienākumu
pārsnieguma virs 500 latiem summa
ceturksnī ir 300 latu, tad mikrouzņēmuma nodokļa summa ir 960 latu (900
(10 000 x 9 %) + 60 (300 x 20 %)).
Mikrouzņēmumu nodokļa
deklarācijas iesniegšana un
nodokļa maksāšana

Mikrouzņēmumu nodokli maksā čet
ras reizes gadā par katra ceturkšņa ap
grozījumu. Mikrouzņēmums iesniedz
Valsts ieņēmumu dienestam mikrouz
ņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarā
ciju un maksā nodokli līdz ceturksnim
sekojošā mēneša 15. datumam.
Nodokļa avansa maksājumi netiek
veikti l
Publikācijas sagatavošanā izmantota
VID sniegtā informācija

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības jautājumos
Reģionālo konsultantu
pieņemšanas laiki
Pirmdienās . . . . . . . . . 10.00–14.00
Otrdienās . . . . . . . . . . 14.00–18.00
Ceturtdienās  . . . . . . . 10.00–14.00
JELGAVA, Elektrības iela 10
Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45
E-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv
LIEPĀJA, Celtnieku iela 19
Konsultants Guntis GŪTMANIS
Tālr.: 63 42 30 95; 29 41 62 46
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
Konsultanti
darba tiesisko attiecību jautājumos
Kaspars RĀCENĀJS (pieņem pēc pieraksta)
Tālr. 67 03 59 05
E-pasts: kaspars@lbas.lv
Inga SVIRSKA (pieņem pēc pieraksta)
Tālr. 67 03 59 24
E-pasts: inga.svirska@lbas.lv
Māris SIMULIS (pieņem pēc pieraksta)
Tālr. 67 03 59 24
E-pasts: maris.simulis@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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Lai sarkanais gailis tur knābi zem spārna
Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības
pārvaldes priekšnieks
Dzintars UMULIS (no
kreisās) un Ugunsdrošības
uzraudzības pārvaldes
Prevencijas nodaļas
priekšnieks Paulis
TRETJAKOVS stāsta, ka
ugunsdrošība būtībā sākas ar
“papīriem” – ar noteikumiem,
kas ir jāievēro.

Foto – Arnis Rugājs

– Gadās, ka pietiek ar spaini
ūdens, lai noslāpētu liesmas. Ja bi
jis tikai neliels uzliesmojums, vai arī
tad jāsauc ugunsdzēsēji?

Ilma RUGĀJA

-R

unājot par konkrē
tiem objektiem, ir jā
būt skaidrībai par to,
kas atrodas teritorijā,
kas – ēkās, kas – noliktavās. Ja tajās
novietotas kādas paaugstinātas uguns
bīstamības vielas vai, piemēram, kok
materiāli, tad atbilstoši katram objek
tam arī tiek izstrādātas ugunsdrošības
instrukcijas. Pieņemot cilvēku darbā,
viņš jāiepazīstina arī ar ugunsdrošības
noteikumiem. Un reizi gadā jāveic at
kārtota instruktāža.
Ja uzņēmumā strādā mazāk par
10 darbiniekiem, tad viņu apmācī
bu ugunsdrošībā drīkst veikt pats
vadītājs. Ja uzņēmumā strādā no 10
līdz 50 cilvēkiem, tad ugunsdrošības
instruktāžu drīkst veikt tikai speciāli
apmācīts cilvēks, kas apguvis vismaz
20 stundu kursu. Ja darbinieku skaits
uzņēmumā vēl lielāks, tad ugunsdro
šības instruktoram jābūt apguvušam
160 stundu programmu. To visu pa
redz MK “Ugunsdrošības noteikumi”.
– Cik uzmanīgi cilvēki ir ar uguni
darbā?

– Labā ziņa ir tā, ka pēdējos gados
ugunsgrēki darbavietās izceļas daudz
retāk. Tas nozīmē, ka uzņēmumi vai

Kā rīkoties,
ja izcēlies ugunsgrēks?

1.

Nekavējoties zvaniet pa tālruni 112 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Nosauciet adresi, ugunsgrēka
izcelšanās vietu, vārdu, uzvārdu un
tālruņa numuru. Paziņojiet par notikušo uzņēmuma atbildīgajai personai,
kolēģiem vai kaimiņiem.

rāk domā par ugunsdrošību un profi
laksi. Mums arī labāk – mazāk darba
(smejas). Starp citu, statistika par to,
ka ugunsgrēki darbavietās krietni gā
juši mazumā, ir tieša uzslava mūsu
darbam. Tāpēc arī mēs iebilstam pret
pārbaužu skaita samazināšanu, ko
mums iesaka, lai ekonomētu valsts lī
dzekļus, jo kāds ir sarēķinājis, ka tad,
ja mēs par 10 % samazināsim pār
baužu skaitu, attiecīgi par 10 % varēs
samazināt valsts līdzekļu apmēru in
spektoru algošanai. Tā matemātika
gan nav tik vienkārša kā lineāls.
Mums arī iesaka pārbaudes veikt
nevis reizi gadā, bet reizi piecos gados.
Bet tad ir skaidrs, ka par to, ka uguns
dzēšamajam aparātam ir noteikts de
rīguma termiņš, uzņēmējs atcerēsies
reizi piecos gados, lai atrādītu inspek
toram. Bet tie drošības pasākumi jā
veic ne jau mūsu dēļ, bet gan tādēļ, lai
neizceltos ugunsgrēks.

– Tur, kur ir labi saimnieki. Mēs re
dzam atšķirību, kurš īpašnieks ir vien
kārši īpašnieks, bet kurš – patiešām
saimnieks. Daudziem uzņēmējiem
galvenā ir peļņa, un tikai pēc tam tiek
domāts par drošību.

– Tās ir skolas, bērnudārzi, soci
ālās mājas, slimnīcas... Un, protams,
tiem objektiem, kur ir ugunsbīstama
vai sprādzienbīstama vide, turklāt tiek
ņemta vērā platība. Jo tā lielāka, jo vai
rāk pieskatām. Mehāniskās darbnīcas,
kokapstrādes cehi, ķīmisko materiālu
noliktavas – to visu cieši turam redzes
lokā.

– Bet ugunsdrošības noteikumos
paredzēts, ka ofisā nedrīkst rīkoties
ar atklātu uguni. Ja Ziemassvētku
noskaņās ļoti gribas Adventes vaina
gu acu priekšā arī darbā, var likt arī
sveces, tikai dedzināt tās nedrīkst. Ja
kādā iestādē sekretāres kabinetā uz
galda deg svecīte, tas ir ugunsdrošības
noteikumu pārkāpums. Un vēl lielāks
pārkāpums ir tad, ja sekretāre iziet no
kabineta un atstāj sveci degam.

– Kādiem objektiem jūs pievēr
šat vislielāko uzmanību?

– Kur valda vislielākā kārtība
ugunsdrošības jomā?

– Sodāt arī kādu, ja ugunsdrošī
ba netiek ievērota?

– Uzreiz ar sodu virsū nemetamies.
Galvenais jau ir novērst trūkumus. Ja
pārkāpumi netiek novērsti, tad varam
piemērot administratīvo sodu – ju
ridiskām personām līdz pat 5000 la
tiem. Par ugunsdrošības noteikumu
neievērošanu varam arī apturēt uzņē
muma darbību. Bet kopumā uguns
drošība ar katru gadu uzlabojas, jo tai
tiek pievērsta lielāka uzmanība. Mēs
tai arī neļaujam atslābt.
– Kad nāk drēgni un tumši va
kari, tad arī birojā uz galda gribas
iededzināt svecīti. Adventes laikā
daudzu iestāžu telpās goda vietā
tiek nolikts Adventes vainags ar
svecēm...

– Ja cilvēks ir pilnīgi drošs, ka tiks
galā saviem spēkiem, tad tik jādzēš
nost. Bet, ja ir kaut mazākās šaubas,
ka uguni savaldīt varētu būt pagrūti,
jāzvana ugunsdzēsējiem. Ja blakus tel
pās strādā citi darbinieki, viņi jābrīdi
na. Un jādodas laukā no ēkas. Ja telpas
ir piedūmotas, tad no tām jācenšas
izkļūt pēc iespējas ātrāk, jo dūmi var
būt indīgi, piemēram, kad aizdedzies
dators, deg plastmasa vai sintētiskais
materiāls. Ieelpojot šos dūmus, ļoti
ātri var zaudēt samaņu. Cilvēki uguns
grēkos biežāk iet bojā, saelpojoties
dūmu gāzes, nevis sadegot.
– Vai par ugunsdzēsēju izsauk
šanu uz nelielu ugunsgrēku, ar kuru
būtu bijis iespējams tikt galā pašu
spēkiem, nedraud kāda atbildība vai
sods?

– Nu tādā gadījumā mūsu vīri cil
vēku tikai paslavēs, ka viņš pats spējis
tikt galā ar uguni. Ugunsdzēsēji palī
dzību sniedz bez maksas. Bet uguns
dzēsēju ekipāžas izbraukums no bu
džeta prasa 88 latus stundā, ja nerēķi
nām klāt PVN. Par tīšu maldināšanu
varam uzlikt pamatīgu sodu, kā tas
bija pagājušajā gadā ar viltus meteorīta
akcijas rīkotājiem.
– Kādi ir galvenie ugunsgrēku
iemesli?

– Parasti tā ir neuzmanīga rīcība ar
uguni vai kādu normatīvu neievēroša
na. Ja sadzīviski, tad vai nu tikusi pie
laista uguns, vai kaut kas sabojājies un
izraisījis degšanu. Birojos biežāk deg
datori un elektroinstalācija. Karstās
vasarās ugunsgrēki mēdz izcelties no
neatbilstoši ekspluatētiem ventilato
riem, bet ziemās – no dažādām apku
res ierīcēm. Var aizdegties kāds papīrs
birojā vai žāvēšanai noliktas drēbes
celtnieku sadzīves vagoniņā, kur ierī
kotas ugunsdrošības noteikumiem
neatbilstošas autonomās krāsniņas.
Autoservisos laiku pa laikam tiek
veikti metināšanas darbi. Ja dzirkstele
ietrāpa eļļainās lupatās, tad vairs nav
labi... Paaugstinātas ugunsbīstamības
risks ir kokapstrādes uzņēmumos, jo
materiāls labi deg, bet darba procesā
var izlēkt kāda dzirkstele.

Ugunsgrēku skaits objektos no 1999. līdz 2009. gadam
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Novērtējiet, vai spēsiet paši
apdzēst liesmas, izmantojot
ugunsdzēšamo aparātu vai
citus atbilstošus līdzekļus. Dariet to
tikai tad, ja ir pilnīga pārliecība, ka pašiem briesmas nedraud. Uzmanieties
no dūmiem – tie var būt ļoti indīgi.

3.

Ja aizdegusies elektroierīce, pirms dzēšanas tā pēc
iespējas jāatvieno no strāvas. Elektroierīču dzēšanai neizmantojiet ūdeni vai ūdens-putu ugunsdzēšamo aparātu.

4.

Ja neizdodas apdzēst liesmas, nekavējoties pametiet
telpas. Degošajā telpā neatstājiet vaļā logus vai durvis, jo skābekļa pieplūde pastiprinās degšanu
un liesmu izplatīšanos. Evakuācijas
laikā nelietojiet liftu.

Ugunsgrēku skaita samazinājums 1999.–2009. g:

n Dzīvojamais sektors – 12 %
n Lauksaimniecības ēkas – 83 %

n Ražošanas ēkas – 70 %
n Publiskās ēkas – 44 %
n Noliktavas – 62 %		
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– Gadās, ka briesmu situācijā
cilvēks tik ļoti apmulst, ka nezina,
kā rīkoties.

– Nav jau grūti saprast, kāpēc tā –
no rīta ceļoties un ejot uz darbu, cil
vēks drīzāk domās, kā pavadīt vakaru
ar ģimeni. Neviens negatavojas tam,
ka dienas vidū darbā varētu izcelties
ugunsgrēks. Ugunsgrēki ir dažādi, jo
dažādi ir to iemesli. Piemēram, ja aiz
degas gāze, tad galvenais ir novērst gā
zes noplūdi. Ja gāze tiks apdzēsta, bet
turpināsies tās noplūde, notiks sprā
dziens. Ja noplūdi novērst nav iespē
jams un gāzes degšana nerada papildu
bīstamību, tad tai jāļauj izdegt.
– Ko nevajag darīt, kad izcēlies
ugunsgrēks?

– Nevajag raut vaļā visus logus un
durvis, jo tad rodas papildu vilkme un
uguns izplatās vēl ātrāk. Ugunsgrēka
gadījumā atstājot telpu, jāaiztaisa gan
logs, gan jāaizver aiz sevis durvis, lai
uguns paliktu noslēgtā telpā. Tad ir
cerība, ka liesmas tālāk neizplatīsies.
Ja durvis paliks vaļā, uguns virzīsies
tālāk. Ja ir piedūmojums un grūti
elpot, tad no telpām var mēģināt iz
kļūt rāpus – tuvāk grīdai būs vairāk
skābekļa.
– Ja jūtams, ka aiz sienas deg,
ar kādu laika rezervi cilvēks var rē
ķināties?

– Vienā kārtā celta ķieģeļu siena
uguni var izturēt aptuveni divarpus
stundas. Ar šo laika rezervi vajadzētu
pietikt, lai pagūtu nokļūt drošībā.
– Cik ilgā laikā pēc izsaukuma
ugunsdzēsējiem jābūt notikuma
vietā?

– Normatīvi paredz, ka ugunsdzē
sējiem jābūt klāt piecu minūšu laikā.
Ja izsaukums ir ārpus apdzīvotas vie
tas, tad pēc 15 minūtēm. Tiesa, ne
vienmēr šos normatīvus izdodas ievē
rot, jo ugunsdzēsēju depo dislokācija
nav tik blīva, kādai tai vajadzētu būt.
Ja Rīgā izsaukums ir naktī, kad ielas
tukšas, tad piecu minūšu laikā noteikti
esam klāt, bet sastrēgumstundās ceļā
var paiet septiņas astoņas minūtes l

Der atcerēties
l

 irojā nedrīkst rīkoties ar atklātu
B
uguni.

l

J a darba devējs nav iepazīstinājis
jūs ar ugunsdrošības instrukciju vai
evakuācijas plānu, izpētiet apkārtni paši – kritiskajā brīdī no tā var
būt atkarīga jūsu dzīvība.

l

Izstrādājot ugunsdrošības instrukcijas, tās nevajag pārspīlēti detalizēt – rīcības plānam jābūt īsam
skaidram – to būs vieglāk atcerēties briesmu gadījumā.

l

 arba devēja aizliegums smēķēD
tājam darbavietā nesmēķēt nebūs
efektīvs, jo smēķētājs tik un tā meklēs un atradīs iespēju uzsmēķēt.
Tāpēc labāk noteikt vietu smēķēšanai un atrunāt pieļaujamo kārtību.

l

Evakuācijas ceļus nedrīkst aizkraut.

l

 zņēmēju ievērībai – apdrošinātāji
U
var atteikt ugunsgrēkā īpašumam
nodarīto bojājumu kompensāciju,
ja objektā nebūs ievēroti nepieciešamie ugunsdrošības pasākumi.
Un šo aspektu apdrošinātāji var
izmantot pat tad, ja ugunsgrēka
cēlonis nav tieši saistīts ar jūsu uzņēmumu.
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