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T agad Latvijas Sabiedrisko 
pakalpojumu un transpor
ta darbinieku arodbiedrī

bas “LAKRS” priekšsēdētājs Juris 
Kalniņš neslēpj gandarījumu, ka 
“Ventspils reisa” arodorganizācija, 
lielā mērā pateicoties tieši Ingas ini
ciatīvai, īsā laikā kļuvusi daudz stip
rāka, un piebilst: “Ļoti daudz kas at
karīgs no cilvēka, kas to darbu dara, 
kā viņš ieinteresē un piesaista citus.” 

Kad autoostā ieripo “Ventspils 
reisa” tirkīza krāsas busiņš, pie kura 
stūres sēž trausla un šarmanta sievie
te gaišiem matiem, rodas asociācijas 
ar romantisku kino epizodi. To, ka 
sievietes ir lieliskas autovadītājas, 
apstiprina pat statistika. Tomēr ste
reotipam par to, ka šofera darbs vai
rāk piedien stiprajam dzimumam, 
ir apbrīnojami sīksta dzīvība. Tāpēc 
arī sievieti šofera vietā vēl aizvien 
uztveram drīzāk kā izņēmumu, ne
vis kā pašu par sevi saprotamu lietu. 
Ja vēl piebilst, ka Inga saņēmusi di
vus Latvijas Universitātes diplomus, 
kas apliecina, ka viņa ir... filoloģijas 
bakalaurs un pedagogs ar Teoloģijas 
fakultātē iegūtu reliģijas un ētikas 
skolotājas kvalifikāciju, tad “bildē” 

ienāk jaunas nianses, padarot to vēl 
krāsaināku. 

Dienā, kad tiekamies, Ingai ir 
reiss no Ventspils uz Rīgu un atpa
kaļ – trīs stundas uz katru pusi ar 
stundu ilgu atelpu Rīgas autoostā. 
Bet pēc tam vēl turp un atpakaļ uz 
Kuldīgu. Pie stūres Inga brauc baltā 
blūzē:

– “Vatņikā” nejūtos labi un no 
saaukstēšanās nebaidos. Starp pil
sētu reisos jau arī nenākas tik bieži 
virināt autobusa durvis, kā tas ir, 
braukājot pa pilsētu.

– Vai “Ventspils reisā” esat 
vienīgā sieviete, kas brauc pie 
stūres?

– Mēs esam četras, tikai es vie
nīgā braucu starppilsētu reisos.

– Kā uz sievieti pie autobusa 
stūres reaģē pasažieri?

– Esmu pieradusi, jo man jau ir 
visai liela pieredze. Pašā sākumā  – 
tad gan Ventspils pilsētas brigādē 
biju vienīgā sieviete autobusa va
dītāja. No pasažieriem saņēmu ļoti 
daudz pozitīvu emociju. Īpaši par 
to bija sajūsminātas sievietes. Ir jau 
bijuši arī mazliet anekdotiski atgadī
jumi. Reiz Jāņos pēc Līgo nakts man 
bija reiss uz Staldzeni. Daudzi pasa
žieri bija kārtīgi nolīgojušies. Bariņš 

puišu stāvēja un skatījās uz mani, 
lielas acis iepletuši. Man nekas cits 
neatlika, kā skaidrot, ka viss ir kār
tībā – pēc līgošanas taču parasti vīri 
pie stūres sēdina sievas. Tas laikam 
tā iegājies no padomju laikiem, ka, 
ja reiz sieviete pie lielāka transportlī
dzekļa stūres, tad uzreiz cer ieraudzīt 
vīrišķīgu monstru, kas nevienam ne

griež ceļu un sarunā neskopojas arī 
ar dažu labu rupjāku vārdu.

– Šofera darbs tomēr nav ne
kāda medusmaize. Pasažieri arī 
mēdz būt dažādi...

– Protams, bet ja nu tiešām gadās 
kāda problēma, tad manī pamostas 
pedagogs. Nepieciešamības gadīju
mā varu uz savu pastāvēt ļoti stingri.

– Cikos nākas celties no rīta, 
kad ir agrie reisi? 

– Neesmu no tiem, kas darbā ie
rodas ar lielu laika rezervi. Cenšos 
visu sarēķināt ļoti precīzi un ilgi 
nečammājos. Ja no Ventspils man 
jāizbrauc pulksten 7.20, tad ceļos 
tūlīt pēc pieciem. Kafiju mājās iz
dzeru pa vidu visiem citiem rīta 
darbiņiem. Mans īpašais rīta rituāls 
ir glāze svaigi spiestas greipfrūtu 
sulas. Bez tās man grūti pamosties. 
Varu pat teikt, ka esmu no tās atka
rīga. Ceļam no mājām līdz autoos
tai rezervēju apmēram 45 minūtes. 
Un vienmēr ceru, ka mani neaizka
vēs ceļu policija. 

– Par braukšanas ātruma pār
sniegšanu?

– Jā! Godīgi atzīšos, ka ap se
šiem septiņiem no rīta ir ļoti grūti 
braukt ar atļauto ātrumu 50 ki
lometri stundā. Man patīk ātra 
braukšana. Tāpēc viens otrs kolēģis 
mani sauc par raķeti.

– Cik sen strādājat “Ventspils 
reisā”?

– Nu jau septīto gadu. Esmu 
ventspilniece – Ventspilī dzimusi 
un augusi. Bet studiju gados dzīvo
ju Rīgā. 
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Līvija MARCINKĒVIČA
LBAS priekšsēdētāja vietniece

Arodbiedrības vienmēr ir iestājušās par lie-
tišķu sadarbību gan ar politiķiem, gan valdību. 
Tāpēc pirms Saeimas vēlēšanām esam sīki un 
detalizēti izvērtējuši dažādu nozaru darbinieku 
prasības un slēguši vienošanās ar politiķiem. 

Taču, tiklīdz vēlēšanu stress pāri, bet nā-
kamās vēlēšanas tik tālas, ka par tām pat paši 
politiķi cenšas nedomāt, daudzas ieceres, arī 
ļoti labas, it kā nemanāmi izgaist no dienas 
kārtības. Tas nav akmens tikai politiķu dārziņā 
vien. Varbūt arī mēs neesam bijuši pietiekami 
konsekventi un neatlaidīgi savās prasībās. Un 
varbūt ar to arī esam radījuši ilūziju, ka viss ir 
mierīgi un labi. 

Līdz šim pēc katrām vēlēšanām politiķiem ir 
sanākuši vairāki salīdzinoši mierīgas dzīves gadi. 
Arodbiedrības laiku pa laikam ir sarosījušās un 
gājušas pie Saeimas un Ministru kabineta, lai 
atgādinātu par deputātu un valdības nepadarīta-
jiem vai aplami padarītajiem darbiem. Taču bieži 
vien arodbiedrības jūtas kā Sīzifs, kas veļ un veļ 
savu akmeni...

Uz šīm vēlēšanām mēs ļoti rūpīgi analizējām, 
kā politiķiem ir veicies ar iepriekšējo vēlēšanu 
solījumu pildīšanu. Mēs negribam nevienu sodīt, 
bet vēlamies tagad paveikt pēc iespējas vairāk un 
labāk sabiedrības interesēs. Mums ir svarīgi tie li-
kumi, kas dzimst Saeimas namā. 

Pirms vēlēšanām arodbiedrības parakstīja 
vienošanās gandrīz ar visiem politiskajiem spē-
kiem, kuru pārstāvji tagad strādā Saeimā. Šie do-
kumenti nav identiski. Mēs ar to rēķinājāmies un 
bijām gatavi uzklausīt un respektēt arī atšķirīgus 
viedokļus, protams, neatsakoties no savām pra-
sībām. Vienīgā šajās vēlēšanās Saeimā iekļuvusī 
partija, ar kuru mums neizdevās izveidot lietišķu 
dialogu, bija “Saskaņas centrs”.

Dažas dienas pēc vēlēšanām, kad LBAS pār-
stāvji tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu 
Āboltiņu, lai nodotu viņai vairāk nekā tūkstoti 
pastkaršu ar dažādu nozaru darbinieku vēlēju-
miem 10. Saeimas deputātiem, mēs saņēmām 
arī vislabāko apliecinājumu vēlmei sadarboties, 
jo tikai tā var tulkot spīkeres teikto, ka Saeimas 
durvis arodbiedrībām vienmēr būs atvērtas. Tas 
mums sev pašiem diendienā jāatgādina, lai šo 
iespēju godam izmantotu. 

Arodbiedrības ir klāt diskusijās par valsts 
budžetu. Mūsu prioritāte ir minimālās algas un 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā 
minimuma palielināšana. Tagad ir ļoti svarīgi 
noturēt strādājošo algu līmeni, novērst ap-
draudējumu nodokļu sistēmas stabilitātei un 
sociālajai drošībai, lai budžeta konsolidācija 
nenotiktu uz sabiedrības neaizsargātākās daļas 
rēķina. Būtiski ir nepieļaut nodokļu palielināša-
nu, lai uzņēmēji nemeklētu atceļu uz pelēkās 
ekonomikas zonu.

Mēs negrasāmies darboties politiķu vietā, 
bet uzskatām par nepieciešamu strādāt līdzās –
sistēmiski, konstruktīvi un mērķtiecīgi l 

Norvēģijā ģenerāluzņēmējiem 
jāatbild par apakšuzņēmēju 
grēkiem 6. lpp.

Vajag runāt!

Novembra vidū pašvaldības 
uzņēmuma  “Ventspils reiss” 

arodorganizācija saņēma  
LBAS ikgadējo balvu  “Labākā 
arodorganizācija 2010”. Gada 

sākumā šajā organizācijā bija tikai 
18 biedru, bet tagad tajā darbojas 

jau 58 no 160 uzņēmumā 
strādājošajiem. Autobusa vadītāja 

Inga UIBO, kas šogad kļuva 
par savas arodorganizācijas  “19.”, 

gandrīz uz karstām pēdām tika 
ievēlēta par tās priekšsēdētāju.

Pirmais, ar ko 
sākām, bija kolektīva 
iekšējās vienotības 
veidošana,  
jo līdz šim cilvēki  
tā kā vairāk turējās 
katrs par sevi.

8. lpp.



DARBINIEKU AVĪZE2 
NOVEMBRIS 2010

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

Novembrī LBAS informatīvās kampa-
ņas “Zini darba tiesības! Esi drošs!” 
ietvaros dažādās pilsētās visā Latvijā 
norisinās konsultācijas par dar-
ba tiesiskajām attiecībām. 23.  XI 
arodbiedrību eksperti konsultēs 
Smiltenē (Kultūras un sporta centrā 
Gaujas ielā 1) un Rīgā (LBAS telpās 
Bruņinieku ielā 29/31), bet 24. XI – 
Saldū (Kultūras centrā Brīvības 
ielā 16) un Krāslavā (Kultūras 
namā Rīgas ielā 26). Kampaņas at-
balstam izveidota interneta vietne  
www.darbatiesibas.lv, kas turpinās 
darboties arī pēc akcijas noslēguma. 

l l l

No 25. līdz 27. novembrim starp-
tautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 
notiek gadskārtējā izstāde “Drošam 
darbam”, kas veltīta darba vides 
atveseļošanai, darba drošībai, ne-
laimes gadījumu darbā un arodsli-
mību skaita samazināšanai, kā arī 
ar darba attiecībām saistīto sociālo 
garantiju stabilitātei. LBAS stendā 
arodbiedrību eksperti sniegs kon-
sultācijas par darba tiesiskajām at-
tiecībām un darba aizsardzību. Bez 
maksas būs pieejami dažādi infor-
matīvie materiāli.

l l l

Pašlaik projektā turpinās moduļu 
izstrāde profesionālās izglītības 
iestā žu pasniedzēju apmācībai dar-
ba aizsardzībā piecās nozarēs
•  Grāmatvedība,  

sekretariāta un biroja darbs
•  Mašīnzinības (autotransports, celt-

niecības un ceļu būves tehnika)
•   Mežsaimniecība  

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” un darba aizsardzības rokas-
grāmatu darbinieku pārstāvjiem un 
uzticības personām ar padomiem 
darba tiesību jautājumos. Decembra 
nogalē iznāks informatīvais mate-
riāls “Darba likums ar komentā-
riem”. Mācību centrā bez maksas 
pieejami arī CD ar izglītojošām īs-
filmām un multiplikācijas filmām 
par darba tiesiskajām attiecībām un 
darba aizsardzību. 

l l l

Pabeigta sešu tematisko izdevumu 
par darba aizsardzību satura pār-
strāde. Decembra nogalē klajā nāks:
•  “Darba apstākļi un veselība  

  darbā”
• “Darba higiēna”
• “Darba drošība”
• “Ergonomika darbā”
•  “Darba aizsardzības apmācības  

  metodes”
• “Psihosociālā darba vide”
Grāmatu aktualizāciju veica  
SIA “Inspecta Prevention”.

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. Precīzu raidījumu lai-
ku var uzzināt interneta mājas lapas 
www.lbas.lv aktualitāšu sadaļā.

Papildu informācija: projekta vadītāja 
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,  
e-pasts: inga.svirska@lbas.lv. 

Tolaik man bija tikai B un C ka
tegorijas transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesības. Raugoties uz trolejbusiem, 
iedomājos, ka tikmēr, kamēr esmu 
Rīgā, būtu interesanti iemācīties tos 
vadīt. Zināju, ka Rīgā dzīvot nepa
likšu, bet, atgriezusies Ventspilī, pie 
trolejbusa stūres vairs netikšu. Tāpēc 
aizgāju mācīties uz 10. arodskolu. 
Pabraukājusi ar mācību trolejbusu, 
sapratu, ka man tā lieta ļoti patīk. 
Un par to vēl naudu maksā! Tā, pie
cus gadus būdama rīdziniece, braucu 
7. trolejbusa marš rutā. Tad arī sapra
tu, ka pārvietoties ar lielāku trans
porta līdzekli Rīgas ielās ir pat vien
kāršāk nekā ar mazu. Pie lieliem ga
barītiem ir ļoti viegli pierast. Augstāk 
sēžot, vadītājs tālāk redz, līdz ar to arī 
ātrāk var pieņemt lēmumu par to vai 
citu manevru. Pie stūres drošāk jū
tas tas, kurš labāk pārredz situāciju. 
Sēžot sastrēgumā mazā “kastītē” un 
neredzot tālāk par priekšā stāvošās 
mašīnas bremžuguņiem, cilvēks ne
jūtas ne labi, ne droši.

– Ņemot vērā jūsu pedagoģisko 
izglītību, jūs varētu strādāt arī skolā.

– Bet man patīk arī šis darbs pie 
stūres. Savukārt zināšanas pedagoģijā 
tagad man labi noder attiecības ar ko
lēģiem un vadību. Kad gada sākumā 
vienā lielā sapulcē sākās runas par kār
tējo algu “griešanu”, darba devējs cen
tās izvairīties no atbildēm uz pavisam 
tiešiem un daudzus interesējošiem 
jautājumiem. Es sapratu, ka būtībā 
tiek izmantota darbinieku nezināšana. 
Un tad kolēģi mani tā mazliet “pastū
ma” un iedrošināja, ka, būdama arod
biedrībā, es varētu palīdzēt arī citiem. 

Svarīgi bija tikt skaidrībā par va
dītāju darba laika uzskaiti. Manuprāt, 
nav īsti korekti, ja vadītājam par dar
ba laiku uzskata tikai tās trīs stundas, 
kuras viņš pavada ceļā. Jau mūsu dar
ba noteikumos ir paredzēts, ka vadī
tājam darbā jāierodas laikus un auto
buss jāsagatavo reisam. No parka jāiz
brauc ar tādu aprēķinu, ka autostacijā 
esmu vismaz desmit minūtes pirms 
reisa, lai iesēdinātu pasažierus. Pirms 
tam vēl jāpaņem un jāsa programmē 
kases aparāts. Atvedusi pasažierus uz 
Rīgu, starp reisu atpakaļ uz Ventspili 
man ir apmēram stunda brīva laika, 
ko parasti pavadu autoostas stāvvietā. 
Ja starplaiks ir lielāks, man stāvēšanai 
jāatrod cita vieta, jo ilgāk par stundu 
autoostas teritorijā busiņš stāvēt ne
drīkst. Nokļūšana citā stāvvietā arī 
prasa laiku. Esmu “piesieta” un neko 
citu darīt nevaru. Ja par manu darba 
laiku uzskata tikai to laiku, kad dar
bojas autobusa dzinējs, tad jau sanāk, 

ka Ventspilī no autobusa varu izkāpt 
reizē ar pasažieriem, pateikt “atā!” 
un par pārējo nelikties ne zinis. Bet 
man vēl jānorēķinās ar kasi, jāsarak
sta un jānodod dokumenti, jānodod 
kases aparāts, jāaizbrauc uz degvie
las uzpildes staciju, tad jāaizbrauc uz 
garāžu, jāizbrauc cauri mazgāšanas 
līnijai... Tas viss prasa vēl apmēram 
stundu mana laika. Runājot par dar
ba stundām, par kurām rēķina šofe
ru atalgojumu, tās ir grūti “sakrāt”. 
Būtībā mums “Ventspils reisā” “pie
trūkst” šo stundu. Tālākais reiss ir uz 
Rīgu. Turp un atpakaļ – sešas stun
das. Mazajiem busiņiem tajā dienā 
vēl var grafikā iegrozīt kādu citu reisu 
uz tuvāku galapunktu, bet lielajiem – 
nekā. Darba grafiks ir visai nepatei
cīgs. It kā nostrādāts daudz dienu, bet 
stundu – salīdzinoši maz. Maz sanāk 
brīvdienu.

Iekšējs nemiers un neapmierinātī
ba kolektīvā ar vadības rīcību, kas tieši 
skar uzņēmuma darbinieku likumīgās 
intereses, nerodas vienā dienā. Jebkurš 
cilvēks taču vēlas, lai ar viņu rēķinātos 
un pret viņu izturētos taisnīgi. Taču 
priekšniecībai to pateikt acīs vai jautāt 
un lūgt konkrētas atbildes, ir grūti. Lai 
runātu publiski, tomēr ir jāsaņemas 
un jāuzdrošinās. Uzreiz teikšu, ka man 
pašai par vadības attieksmi pret sevi 
nav bijis iemesla sūdzēties vai teikt, ka 
uzņēmuma vadība pret mani kā darba 
ņēmēju izturētos slikti. 

– Un tas viss pamudināja jūs pie
krist kļūt par “Ventspils reisa” arod
organizācijas vadītāju?

– Būtībā jā. Kādam tas darbs taču ir 
jādara! Arodorganizācija uzņēmumā 
formāli pastāvēja, taču faktiski tās vai
rāk nebija nekā bija. Pamazām tā kļu
va arī skaitliski aizvien mazāka – vecie 
biedri laika gaitā gāja prom, bet jauni 
klāt nenāca. Kadru mainība kolektīvā 
ir visai liela. Arodorganizācija pirms 
gada bija gandrīz izputējusi. Darba 
specifika šoferiem jau arī tāda, ka vie
nuviet satikties nav nemaz tik viegli. 
Lai kaut ko darītu lietas labā, mēs kopā 
ar vēl vienu kolēģi – Janu Andersoni –
no maršrutu taksometru brigādes tā 
kārtīgi sarosījāmies. Arodbiedrību 
lauciņā tie bija mani pirmie soļi, bet 
ļoti palīdzēja agrākā pieredze darbā ar 
cilvēkiem. Pirmais, ar ko sākām, bija 
kolektīva iekšējās vienotības veidoša
na, jo līdz šim cilvēki tā kā vairāk turē
jās katrs par sevi. Ķērāmies pie kopīgu 
pasākumu rīkošanas. Un pat necerē
jām, ka būs tik liela atsaucība. Aprīlī 
pieteicāmies Lielajai talkai. Braucām 
kopā ar ģimenēm sakopt ļoti skaistu 
vietu – Staldzenes stāvkrastu pie jūras. 
Iztīrījām vairākas atkritumiem pilnas 
bedres un pēc tam tās aizbērām. Dažs 
labs no mūsu šoferīšiem pat palūdza, 
lai viņiem samaina darba grafiku, 
talkas dienu atstājot brīvu. Tātad cil
vēkiem gribas būt kopā ar savējiem.  
Par talkā paveikto mēs Kurzemē šo
pavasar ieguvām ceļojošo balvu “Zelta 
grābeklis”. Ar to ļoti lepojamies, tāpēc 
balvu nolikām tā, lai redz arī citi – 
Ventspils autoostas biļešu kasēs, kur 
ikdienā apgrozās daudz cilvēku. Katrā 
no pieciem Latvijas reģioniem tika pa
sniegta tikai viena šāda ceļojošā bal
va – pašiem labākajiem. Konkurentu 
mums netrūka, jo uz to visā Latvijā 
kopā bija pieteikušies aptuveni 1300 
talcinieku kolektīvi. 

Pāris mēnešus pēc šīs talkas mēs 
atradām vēl vienu iespēju padarīt kaut 
ko labu – apstādījām ar priedītēm trīs 
hektārus mežaudzes. Esam apņēmu
šies talkās piedalīties arī turpmāk, jo 
gandarījums par padarīto ir fantas
tisks. Nākamgad noteikti brauksim 
skatīties, kā priežu stādiņi ieauguši.

– Neviens uz talkām jūs nespiež 
iet – jūs paši meklējat iespēju, paši 
piesakāties.

– Ikdienā mēs strādājam katrs par 
sevi. Šie pasākumi ir iespēja pabūt 
kopā, labāk iepazīties, satikties ar ko
lēģu ģimenēm. Tā atmosfēra kolektīvā 
kļūst siltāka. Pēc talkām vēl saorga
nizējām kopīgu ekskursiju uz Latgali 
divu dienu garumā. Tad bija laiks izru
nāt arī dažādas sadzīviskas lietas. Pēc 
tam kolēģi gāja cits citam talkā – kam 
malku sagādāt, kam žogu salabot... Tā 
mēs pamazām veidojam savu arodor
ganizāciju stiprāku un draudzīgāku – 
kā kolēģi un domubiedri.

– Gada laikā jūsu vadītā arodor
ganizācija skaitliski ir trīskāršoju
sies. Kas pamudinājis cilvēkus kļūt 
par arodbiedrības biedriem?

– Man šķiet, ka noteicošā ir tā labā 
sajūta, ka kopā tomēr esam stiprāki 
nekā katrs pats par sevi. Patīkami ir 
apzināties, ka problēmsituācijās vari 
rēķināties ar kolēģu atbalstu. Ja kaut 
kas tiek darīts lietas labā, tad kaut ko 
arī var panākt. Jāpiebilst, ka sākotnēji 
darba devējs nebija īsti gatavs ieklausī
ties mūsu prasībās, taču tagad situācija 
ir mainījusies uz labo pusi. 

– Kura ir pasažieru pārvadātāju 
lielākā problēma? 

– Darba laika uzskaite. Un darba 
apmaksas sistēma. Ja autobusa vadītā
ja alga ir lielā mērā atkarīga no tā, cik 
pasažieru pārvadāts, tad gluži korekti 
tas nav. Jo personiski es nekādi nevaru 
ietekmēt pasažieru skaitu, kas iekāpj 
manā busiņā. 

– Nereti darbinieki izvairās jau
tāt vai iebilst darba devējam, baido
ties zaudēt darbu. 

– Bet runāt vajag. Ne tāpēc, lai strī
dētos, bet rastu risinājumus un vieno
tos. Protams, darbiniekiem ir jāmāk 
runāt vai tas jāmācās, rēķinoties arī 
ar to, ka ne visi darba devēji ir raduši 
ieklau sīties savu darbinieku viedoklī 
vai iebildumos.

– Kā jūs savus biedrus saaicināt 
kopā, kad tas nepieciešams? Uz vie
tas taču sēž retais. 

– Katram piezvanu, aprunājos. 
Kā jau filoloģe, “valodot” es protu  
(smejas) l 

Aktualitātes

Jebkurš cilvēks 
taču vēlas, lai ar 
viņu rēķinātos un 
pret viņu izturētos 
taisnīgi. Taču 
priekšniecībai 
to pateikt acīs 
vai jautāt un lūgt 
konkrētas atbildes,  
ir grūti.

“Ventspils reisa” kolektīvs 
ekskursijā un Staldzenes 
stāvkrasta sakopšanas talkā.  
Par talkā paveikto kolektīvs 
Kurzemē šopavasar ieguva ceļojošo 
balvu “Zelta grābeklis”. 
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Šoruden LBAS balva  
“Labākā arodorganizācija 2010”  
tika piešķirta 21  arodorganizācijai  
no 11 LBAS nozaru arodbiedrībām. 
Balvas un atzinības rakstus saņēma:
•  Daugavpils Celtnieku profesionālās vi

dusskolas arodbiedrības organizācija; 
•  Veselības un sociālās aprūpes 

darbinieku arodbiedrības  
Ventspils pilsētas arodorganizācija;

•  Slimnīcas “Ģintermuiža” 
arodorganizācija;

•  Valsts sociālās aprūpes centra 
“Kurzeme” filiāles “Liepāja”  
arodorganizācija;

•  Jūrmalas sociālās aprūpes centra 
arodorganizācija;

•  Daugavpils novada domes 
arodbiedrības pirmorganizācija;

•  AS “Liepājas papīrs’’ arodorganizācija;
•  VAS “Latvenergo” 

arodorganizācija “Kaskāde”;
•  AS “Rīgas siltums” arodorganizācija;
•  PSIA “Ventspils reiss” arodorganizācija;
•  SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
•  AS “Laima” arodorganizācija;
•  AS “Staburadze” arodorganizācija;
•  Jelgavas novada 

Elejas arodorganizācija no Pašvaldību 
darbinieku arodbiedrības;

•  SIA “Lattelecom” operatoru centra 
Rīgas nodaļas arodorganizācija;

•  Ļaudonas vidusskolas 
arodbiedrības pirmorganizācija;

•  Jaunpils vidusskolas 
arodbiedrības pirmorganizācija;

•  Olaines 1. vidusskolas 
arodbiedrības pirmorganizācija;

•  Pumpuru vidusskolas 
arodbiedrības pirmorganizācija;

•  Daugavpils 10. vidusskolas 
arodbiedrības organizācija.

Īpašo balvu par ilggadēju ieguldījumu 
arodbiedrību darbā saņēma Lauk
saim niecības un pārtikas nozaru arodu 
biedrības Ziemeļ vidzemes reģionā
lās arod organizācijas priekš sēdētāja 
Valentīna Oleksenko l

„Labākā  
arodorganizācija 
2010”

Katrīna VILDE

P ar to, kā notiek trīspusējā 
sa darbībā nacionālajā līme
nī  – kā dzīvē risinās sociālo 

partneru – darba devēju un arodbied
rību  – sadarbība ar valdību – pēdējā 
laikā varam uzzināt daudz. Nākamā 
gada budžeta apspriešanas peripetijas 
un ar to saistītās sociālo partneru akti
vitātes televīzijā rāda un avīzes par to 
raksta. Un viss šis sarunu un diskusiju 
kopums, kurā savu pozīciju argumen
tē un aizstāv Latvijas Brīvo arodbiedrī
bu savienības (LBAS), Latvijas Darba 
devēju konfederācijas (LDDK) un 
valdības pārstāvji, īsi tiek saukts par 
sociālo dialogu.

Taču liela daļa jautājumu jāpār
spriež nevis Ministru kabineta sienās, 
bet pēc iespējas tuvāk sociāli ekono
miskajai problēmai un tās atrisināša
nas iespējām, piemēram, pilsētās, kur 
arī nepieciešams veidot trīspusējās 
sadarbības padomes. 

RTSP galvenais uzdevums ir vei
cināt pašvaldības, darba devēju un 
arodbiedrību sadarbību ar mērķi no
drošināt saskaņotu un pilsētas intere

sēm atbilstošu problēmu risināšanu 
sociālajos un ekonomiskajos jautāju
mos, kas garantētu sociālo stabilitāti 
un labklājības līmeņa paaugstināšanu 
pilsētā un palielinātu sociālo partneru 
līdzatbildību par pieņemtajiem lēmu
miem un to izpildi.

– Novembra sākumā Jelgavā jau 
tika izveidots Jelgavas Arodbiedrību 
centrs (JAC), kurā apvienojās deviņas 
Jelgavas pilsētas nozaru arodorgani
zācijas. Tādi centri jau agrāk bija iz
veidoti Liepājā un Daugavpilī. Mūsu 
centrs izveidots, lai vienotu Jelgavas 
arodbiedrības un arodorganizācijas 
kopīgu uzdevumu veikšanai un ie
spēju robežās pārstāvētu, aizstāvētu 
un paplašinātu arodbiedrību biedru 
darba tiesības, kā arī ekonomiskās un 
sociālās tiesības un garantijas. JAC 
pārstāvēs savu dalīborganizāciju ko
pējās intereses arī topošajā trīspusējā 
darba devēju, Jelgavas pilsētas paš
valdības un arodbiedrību sadarbības 
padomē, – stāsta JAC valdes priekš
sēdētāja un LBAS Zemgales reģionā
lā konsultāciju centra vadītāja Ligita 
BRAHMANE.

– Šī padome ir labvēlīga vide sa
darbībai. Lai izprastu pušu intereses 

un vajadzības, ir jātiekas un jārunā 
savā starpā. Mēs uzskatām, ka savstar
pējās diskusijas atvieglo pašvaldību 
institūciju darbu, jo tiek panākta visu 
pušu līdzatbildība par pieņemtajiem 
lēmumiem – ja mēs kopā spriedām un 
kopā nolēmām, tad arī grūtās situāci
jās nepametīsim partnerus, bet strā
dāsim kopā. Šāda trīspusējā sadarbība 
nostiprina gan darba devēju, gan dar
binieku organizācijas. Apzinoties, ka 
mēs strādājam ierobežota finansējuma 
apstākļos, pārdomāta sadarbība uzla
bo iespējas īstenot kopīgus pasākumus 
investīciju piesaistei uzņēmējdarbības 
un nodarbinātības veicināšanai, kā arī 
sociāli nozīmīgu projektu īstenošanai. 
Šāda padome ir arī labs instruments, 

lai panāktu vienošanās par prioritārām 
pašvaldību funkcijām un to īstenoša
nu, – piebilst L. Brahmane.

LDDK sociālā dialoga koordinato
re Zemgales reģionā Zanda LAMBA 
uzsver, ka sociālais dialogs pašvaldību 
līmenī ir nozīmīgs faktors vienmērīgai 
Latvijas reģionu un pašvaldību attīstī
bas nodrošināšanai:

– Būtiski, ka šis darbinieku, dar
ba devēju un pašvaldību izpildvaras 
dialogs ir atvērts un organizēts. Tas 
ir interešu līdzsvarošanas modelis, 
kas nodrošina sociālo stabilitāti. Šāda 
veiksmīga sadarbība sekmē progno
zējamu uzņēmējdarbības vides attīs
tību, kas savukārt veicina reģionu un 
pašvaldību infrastruktūras attīstību. 

Pašvaldības uzņēmējdarbības attīstī
bas labā var izdarīt ļoti daudz – sek
mēt saimniecisko darbību, veidot ne
pieciešamo infrastruktūru, populari
zēt vietējo ražotāju produkciju.... 

Jelgavas pilsētas domes priekšsē
dētājs Andris RĀVIŅŠ atzina, ka paš
valdība ar ļoti lielām bažām raugās uz 
nākamā gada budžetu, taču centīsies 
darīt visu iespējamo, lai nesamazinātu 
sniegto pakalpojumu apjomu: 

– Cieša sadarbība ar sociālajiem 
partneriem varētu būt labākais veids, 
kā apvienot spēkus. Jelgavā īpaši do
mājam par arodizglītību un tās kvali
tāti, lai darba tirgū ienāktu labi saga
tavoti speciālisti ar augstu konkurēt
spēju l 

Jau ceturto gadu Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība 
rīko konkursu profesionālo 
skolu audzēkņiem “Profs”, 
kura gaitā tiek pārbaudītas 
un vienlaikus arī pilnveidotas 
jauniešu zināšanas  
par darba tiesībām un darba 
aizsardzību. 30. novembrī 
Rīgā risināsies konkursa 
fināls, kurā piedalīsies 
piecas komandas, kas šīs 
tiesības izcīnījušas, uzvarot 
konkurentus reģionos. 

Iveta LAUDE

K onkurss “Profs 2010” risinās 
trīs kārtās divu mēnešu ga
rumā. 

Pirmajā kārtā katram dalībniekam 
internetā bija jāatbild uz konkursa 
jautājumiem par darba drošību, darba 
tiesībām, kā arī arodbiedrībām un to 
lomu darba attiecību risināšanā. Šajā 
kārtā katrā skolā, kas pieteicās kon
kursam, tika noteikti desmit konkursa 
tematikā erudītākie jaunieši, kuri tika 
iekļauti komandā un devās uz pusfi
nālu reģionā.

Pusfinālā startēja 32 skolu koman
das. Starp Rīgas un Rīgas reģiona pro
fesionālo skolu komandām kā labāko 
konkursa žūrija novērtēja Ogres pro
fesionālo vidusskolu. Vidzemes re
ģionā uzvarēja Smiltenes tehnikums, 
Zemgales reģionā – Vecbebru pro
fesionālā skola, Kurzemes reģionā – 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas 
filiāles profesionālā vidusskola, bet 
Latgales reģionā – Daugavpils 1. arod
vidusskola. Šīs skolas tad arī piedalī
sies “Profs 2010” finālā.

Par uzvaru finālā patiesi ir vērts 
pacīnīties, jo katrs vislabākās ko
mandas dalībnieks dāvanā saņems 

“iPod  nano” atskaņotāju. Un ikviena 
skola, kuras komanda startēs finālā, 
saņems īpašu “Profs 2010” kausu, kā 
arī sporta inventāru 300 latu vērtībā. 

Šī konkursa galvenais mērķis ir ne 
tikai novērtēt, bet arī papildināt pro
fesionālo skolu audzēkņu zināšanas 
darba tiesībās un darba aizsardzībā. 
Jo ir ļoti svarīgi, lai jaunietis, uzsākot 
pirmās darba gaitas un pelnot pirmo 
algu, jau būtu pietiekami informēts 
par savām tiesībām un nepieciešamī
bas gadījumā, balstoties uz šīm zinā
šanām, spētu aizstāvēt sevi. 

Dažu gadu laikā konkurss ir “pa
audzies”, kļuvis dinamiskāks un atrak
tīvāks. Tagad jauniešiem ir ne tikai 
iespēja atbildēt uz dažādiem jautā
jumiem, bet arī modelēt un izspēlēt 
noteiktas situācijas, ar kādām ikdienā 
saskaras darba ņēmēji. Meklējot parei
zo risinājumu, konkursa dalībniekiem 
talkā nākas ņemt arī Darba likumu. 
Prasme orientēties likuma pantos, lai 
konkrētajai situācijai piemērotu īsto, 
tad arī ir viena no uzvaras ķīlām – nu 
gluži tāpat kā dzīvē. 

Komandas vērtē žūrija, kurā strādā 
LBAS eksperti. 

LBAS priekšsēdētāja vietniece 
Līvija MARCINKĒVIČA uzsver, ka 
konkursa pamatuzdevums ir rosināt 
profesionālo skolu audzēkņu interesi 
nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas 
par darba drošību un darba tiesībām: 

– Ir ļoti svarīgi, lai jaunieši, sākot 
savu patstāvīgo darba dzīvi, šīs zinā
šanas prastu izmantot, veidojot attie
cības ar darba devēju un kolēģiem, kā 
arī varētu aizstāvēt savas tiesības un 
risināt problēmsituācijas. Dažkārt jau
nieši mēdz par šo tēmu pavīpsnāt, pie
bilstot: “Visu zinu, ar mani nekas tāds 
nevar notikt. Gan jau...” Tas nozīmē, 
ka viņi vienkārši neapzinās visus ris
kus. Lieliski, ja nekas “tāds” nenotiks. 
Taču darba vidē vieglprātība ir ļoti bīs
tama. Turklāt ne tikai tev pašam, bet 
arī citiem.

ESF projekta vadītāja Inga 
SVIRSKA, sekojot konkursa “Profs” 
norisei, secina, ka jauniešu zināšanas 
darba aizsardzībā ir labākas nekā dar
ba tiesībās:

– Pēc pusfināliem konkursa da
lībnieki atzina, ka ne uz visiem jau
tājumiem viņu sniegtās atbildes bi
jušas precīzas, līdz ar to ir skaidrs, ka 
nāksies vēl daudz mācīties. Daži ar 
zināmu pārsteigumu bija atklājuši, ka 
“Darba likums” studēšana, kas sāku
mā šķitusi garlaicīga, galu galā izrādī
jusies pat visai interesanta “lasāmvie
la”. Katrs finālists tagad cer uz uzvaru, 
jo katrs labākās komandas dalībnie
kam saņems arī vērtīgu dāvanu. Taču 
svarīgākais, raugoties no konkursa rī
kotāju puses, ir jauniešu izpratne par 
to, ka darba dzīve un situācijas, kas 
tajā veidosies, būs daudz sarežģītākas 
par konkursa jautājumiem. “Profs” ir 
kā labs treniņš pirms nopietnākiem 
pārbaudījumiem.

Konkursu “Profs” LBAS rīko ar 
Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbal
stu. Konkursu atbalsta arī Izglītības un 
zinātnes ministrija, Labklājības minis
trija un Valsts darba inspekcija.

Plašāka informāciju par 
“Profs  2010” atrodama interneta viet
nē http://profs2010.lbas.lv l

“Profs” novērtē nākamos profus

Konkursa “Profs 2010” pusfināls Latgales reģionā. Lai atrastu pareizo atbildi uz konkursa jautājumiem  
darba aizsardzībā un darba tiesībās, jauniešiem nācās krietni palauzīt galvu.

Jelgava ir par trīspusējo sadarbību
Šobrīd reģionālās trīspusējās sadarbības padomes (RTSP)  
jau darbojas Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē un Jūrmalā.  
Un pašlaik tāda padome veidojas arī  Jelgavā.

Fo
to

 –
 M

ār
tiņ

š 
Pu

žu
ls

/L
BA

S

Ligita Brahmane: “Trīspusējā padome iestājas par vienlīdzīgiem un visām pusēm pieņemamiem  
“spēles noteikumiem”, kas arī kopīgi tiek izstrādāti, nevis kādam no partneriem uzspiesti.”
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Kas ir darba līgums?
Darba līgums ir dokuments, ko dar
binieks rakstveidā noslēdz ar darba 
devēju, kad stājas darba tiesiskajās 
attiecībās. Tas regulē savstarpējās at
tiecības starp darbinieku un darba 
devēju – nosaka tiesības un pienāku
mus, kas abām pusēm ir saistoši un 
obligāti pildāmi. Ikvienam, stājoties 
darba attiecībās, ir tiesības pieprasīt 
no darba devēja rakstveida darba lī
gumu. Darba likums paredz, ka darba 
līgums ir jāslēdz rakstveidā pirms 
darba uzsākšanas. Darba devējs ne 
vēlāk kā vienu dienu, pirms persona 
uzsāk darbu, katru darba ņēmēju re-
ģistrē VID.

Kādu labumu nodrošina darba līgu
ma noslēgšana?
Darba līgums rada drošību gan darba 
devējam, gan darbiniekam darba tiesis
kajās attiecībās.

Darbiniekam tas dod iespēju kļūt 
par pilntiesīgu darba kolektīva locekli 
uzņēmumā un garantē, ka viņam tiks 
nodrošināta darba samaksa, veselībai 
droši un nekaitīgi darba apstākļi, soci
ālās garantijas, kā arī uz viņu attieksies 
uzņēmumā esošā Koplīguma noteiku
mi, kas darbiniekam paredz papildus 
labvēlīgākus kā darba, tā sociālās aizsar
dzības nosacījumus nekā noteikti darba 
līgumā. Tas arī nodrošina juridisku aiz
sardzību pret darba devēja patvaļu.

Darba devējam noslēgtais darba 
līgums dod aizsardzību pret nepa

matotām darbinieka sūdzībām un 
tiesvedības procesu. Darba devējs sev 
nodrošina likumīgu pamatu prasīt, lai 
darbinieks pildītu darba devēja uzliktos 
pienākumus un rīkojumus.

Cik eksemplāros ir jāsagatavo darba 
līgums?
Darba līgumu sagatavo divos eksem-
plāros. No tiem viens glabājas pie 
darbinieka, otrs – pie darba devēja. 
Slēdzot darba līgumu, svarīgi ir pie
prasīt, lai darba devējs vienu līguma 
eksemplāru izsniedz darbiniekam. Ja 
viens darba līguma eksemplārs regulāri 
glabājas pie darbinieka, pastāv lielākas 
iespējas strīdus situācijās izvairīties no 
domstarpībām vai vienpusēja darba lī
guma normu skaidrojuma.

Kādas sociālās garantijas darbinieks 
zaudē, strādājot bez rakstveida dar
ba līguma?
Strādājot bez rakstveida darba līguma, 
darbinieks zaudē sociālās garantijas 
slimības, maternitātes, paternitātes, 
bērna kopšanas, bezdarba, nelaimes 
gadījumu darbā vai arodslimību, ve
cuma, invaliditātes un sociāli apdroši
nātās personas vai tās apgādībā esošās 
personas nāves gadījumā.

Ko darīt, ja ir bijusi tikai mutiska vie
nošanās par darbu?
Ja darbinieks un darba devējs vai vis
maz viena no pusēm ir uzsākusi veikt 
nolīgtos pienākumus, rakstveida for

mai neatbilstošam darba līgumam ir 
tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstvei
dā izteiktam darba līgumam. Taču pa
rasti praksē tādos gadījumos, kad bijusi 
tikai mutiska vienošanās, strīdus situ
ācijā darbiniekam ir ļoti grūti pierādīt, 
piemēram, to, ka darba devējs bija solī
jis par padarīto darbu maksāt 200 latus, 
nevis tikai samaksātos 80 latus. Vai arī, 
piemēram, pierādīt faktu, ka puses bija 
vienojušās par četru nevis astoņu stun
du darba dienu. Bieži vien konfliktsitu
āciju gadījumos darba devējs vispār no
liedz, ka ar konkrēto darbinieku jebkad 
ir pastāvējušas darba attiecības, līdz ar 
to noliedzot savu pienākumu izmaksāt 
darba samaksu vai slimības naudu utt. 
Tāpēc sevi pasargāt darba attiecībās 
ir iespējams, tikai noslēdzot rakstvei-
da darba līgumu.

Kāpēc cilvēki dažreiz tiek nodarbinā
ti bez darba līguma?
Gadījumos, kad darbinieks tiek no
darbināts bez darba līguma, darba de
vēja mērķis galvenokārt ir izvairīties 
no nodokļu nomaksas valsts budžetā. 
Darba devējs par nelegāli nodarbināto 
darbinieku neiesniedz nekādas ziņas 
attiecīgajām valsts iestādēm. Darba 
devēji neveic arī nekādu darbinieka 
nostrādātā darba laika uzskaiti, bet 
algu maksā “aploksnē”, par ko darbi
nieks nekur neparakstās. Tādēļ bieži 
vien par darbinieka vienīgo iespēju 
pierādīt juridisko faktu par darba at
tiecību pastāvēšanu un piedzīt savu 

Kad darba devējs drīkst atlaist darbi
nieku?
Darba devējam ir tiesības atstādināt 
darbinieku no darba, ja šis darbinieks, 
veicot darbu vai arī atrodoties darba 
vietā, ir alkohola, narkotiku vai toksis
ka reibuma stāvoklī, kā arī citos gadī
jumos, kad darbinieka neatstādināšana 
no darba var kaitēt viņa paša vai trešo 
personu drošībai un veselībai, kā arī 
darba devēja vai trešo personu pama
totām interesēm.

Kā tiek lauzts darba līgums? Vai ir 
iespējams to darīt mutiski?
Ja darba līgums ir noslēgts rakstveidā 
un viens tā eksemplārs atrodas pie dar
binieka, atlaišana no darba nevar notikt 
ar darba devēja mutisku uzteikumu. 
Darba likums nosaka, ka darba devējs 
darba līgumu var uzteikt tikai rakstvei
dā, pastāvot noteiktam Darba likumā 
paredzētam atlaišanas pamatojumam.

Kas tiek ietverts darba līguma uztei
kumā?
Uzteicot darba līgumu, darba devē
jam ir pienākums rakstveidā paziņot 
darbiniekam par tiem apstākļiem, kas 
ir šī uzteikuma pamatā. Darba likuma 
101.  pantā ir paredzēti 11 gadījumi, 
kad darba devējam ir tiesības rakstvei
dā uzteikt darba līgumu, turklāt katram 
uzteikuma pamatojumam ir noteikts 
savs uzteikuma termiņš, kura laikā dar
biniekam vēl ir tiesības strādāt. Tā, pie
mēram, 10 dienu uzteikuma termiņš 
jāievēro, ja darba līgums tiek uzteikts 
sakarā ar to, ka darbinieks bez attais
nojoša iemesla būtiski pārkāpis darba 
līgumu vai noteikto darba kārtību; vei

cot darbu, rīkojies pretēji labiem tiku
miem, un šāda rīcība nav savienojama 
ar darba tiesisko attiecību turpināšanu, 
vai rupji pārkāpis darba aizsardzības 
noteikumus un apdraudējis citu perso
nu drošību un veselību, kā arī, ja darbi
nieks nespēj veikt nolīgto darbu vese
lības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta 
atzinums, vai ja darbinieks pārejošas 
darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk 
nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir 
nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu 
periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar 
pārtraukumiem.

Mēneša uzteikuma termiņš jāievē
ro, ja darba līgums tiek uzteikts sakarā 
ar to, ka darbiniekam nav pietiekamu 
profesionālo spēju nolīgtā darba veik
šanai; ir atjaunots darbā darbinieks, 
kurš agrāk veica attiecīgo darbu; tiek 
samazināts darbinieku skaits vai tiek 
likvidēts darba devējs – juridiskā per
sona vai personālsabiedrība. 

Un tikai tad, ja darbinieks, veicot 
darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zau
dējis darba devēja uzticību, vai, veicot 
darbu, ir alkohola, narkotiku vai tok
siska reibuma stāvoklī, darbinieku no 
darba var atlaist nekavējoties.

Vienīgais gadījums, kad darbi
niekam darba līgumu rakstveidā var 
uzteikt, nenorādot tajā uzteikuma 
pamatojumu, ir sakarā ar pārbaudes 
neizturēšanu. Uzteikuma termiņš šajā 
gadījumā ir trīs dienas.

Kas darba devējam jādara, ja grib uz
teikt darba līgumu saistībā ar darbi
nieka pārkāpumu?
Ja darba devējs darba līgumu vēlas 
uzteikt sakarā ar kādu darbinieka pie

ļautu pārkāpumu, viņam ir pienākums 
pieprasīt no darbinieka rakstveida pa
skaidrojumu un, lemjot par iespējamo 
darba līguma uzteikumu, darba devē
jam ir pienākums izvērtēt izdarītā pār
kāpuma smagumu, apstākļus, kādos tas 
izdarīts, kā arī darbinieka personiskās 
īpašības un līdzšinējo darbu.

Pirms darba līguma uzteikšanas 
darba devējam ir pienākums no
skaidrot, vai darbinieks ir darbinieku 
arodbiedrības biedrs. Arodbiedrības 
biedriem ir aizliegts uzteikt darba 
līgumu bez attiecīgās arodbiedrības 
piekrišanas, izņemot gadījumus, kad 
darba līgums tiek uzteikts sakarā ar 
pārbaudes neizturēšanu, darbinieka 
atrašanos darba laikā reibuma stāvoklī, 
cita darbinieka atjaunošanu darbā vai 
darba devēja likvidāciju.

Kad darba devējs nedrīkst uzteikt 
darba līgumu?
Darba devējs nedrīkst paziņot par dar
ba līguma uzteikšanu, ja darbinieks ir 
saslimis vai kādu citu iemeslu dēļ ne
atrodas darbā, piemēram, ir atvaļinā
jumā.

Darbinieku skaita samazināšanas 
gadījumos darba devējam aizliegts 
uzteikt darba līgumu grūtniecēm, sie
vietēm pēcdzemdību periodā līdz vie
nam gadam, sievietēm, kas baro bērnu 
ar krūti, – visā barošanas laikā. Tāpat 
šādos gadījumos aizliegts uzteikt darba 
līgumu cilvēkiem ar invaliditāti.

Kad izmaksā atlaišanas kompensā
cijas?
Atlaižot darbinieku no darba, visas nau
das summas, kas viņam pienākas no 

Darba līgums vai uzņēmuma līgums?

Pēdējā laikā, veidojot jaunas darba attiecības, darba devēji aizvien biežāk piedāvā 
no slēgt nevis darba līgumu, bet gan uzņēmuma līgumu. Taču pagaidām trūkst plašāk 
pieeja mas skaidrojošas informācijas un zināšanu par to, kādas jaunas saistības darbi
niekam līdz ar to jāuzņemas un kādas tiesības viņam zūd, piekrītot noslēgt uzņēmuma lī
gumu. Ļoti būtiska atšķirība ir tāda, ka, noslēdzot uzņēmuma līgumu, darbinieka un darba 
devēja attiecības vairs neregulē Darba likums. Piemēram, tas nozīmē, ka darbiniekam zūd 
tiesības uz atvaļinājumu, spēkā nav dažādi atlaišanas ierobežojumi utt. 

Detalizēts skaidrojums par šo līgumu atšķirībām un komentāri publicēti izdevuma 
“LBAS Vēstis” 135. numurā. Minētā publikācija pieejama arī LBAS interneta mājas lapā 
www.lbas.lv/resources/lbas_vestis

Dokumenti, kas ir jāsagatavo,  
nākot uz konsultāciju

•  Darba līgums
•  VSAA izziņa par sociālajām 

iemaksām
•  Bankas konta izdruka,  

kas liecina par darba devēja 
veikto (nesamaksāto)  
darba samaksu

•  Darba algas lapiņas

Ja darba attiecības ir izbeigtas,  
tad līdzi jāņem arī

•  Algas nodokļa grāmatiņa
•  Paziņojums par algas nodokli
•  Izziņa no darba devēja  

par darbu

Novembrī LBAS rīkotās informatīvās kampaņas “Zini darba 
tiesības! Esi drošs!” ietvaros dažādās pilsētās visā Latvijā notiek 
konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām. Kampaņas 
atbalstam izveidota interneta vietne www.darbatiesibas.lv, kas 
turpinās darboties arī pēc akcijas noslēguma. Tajā apkopota 
plaša ikvienam darba ņēmējam noderīga informācija, kā arī 
ievietotas atbildes uz dažādiem jautājumiem, ar kuriem darba 
ņēmēji visbiežāk vēršas pie LBAS konsultantiem.

Ja neizdodas atrast atbildi uz kādu jautājumu, kas saistīts 
ar konkrētas aktuālas situācijas risinājumu, tad ir iespēja šo 
jautājumu uzdot rakstiski  www.darbatiesibas.lv īpaši šim 
nolūkam izveidotā sadaļā. Tādos gadījumos LBAS konsultanti 
sagatavo un sniedz individuālas atbildes.

A rodbiedrību rīcībā esošā statistika liecina, ka dar
ba tiesību pārkāpumu skaits Latvijas darba tirgū 
pieaug. Visbiežāk darba ņēmēji ar LBAS juristiem 

konsultējas par darba samaksas piedziņu un likuma nor
mām neatbilstošu atlaišanu no darba.

Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs ekonomiski aktīvajā 
vecumā ir saskāries ar situāciju, kad darba devējs neiz
maksā atlaišanas pabalstu un citas darbiniekam pienāko
šās naudas kompensācijas vai arī piespiež uzrakstīt atlū
gumu, kā iemeslu minot “pēc paša vēlēšanās” vai “pusēm 
vienojoties”.

Komentārus par būtiskākajiem aspektiem darba attiecībās sniedz  
LBAS konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars RĀCENĀJS.

Zini darba tiesības! Esi drošs!

Darbiniekam jāzina un jāspēj pierādīt
•  Nostrādāto dienu skaits pēdējos  

sešos mēnešos
•  Darba samaksa par pēdējiem  

sešiem mēnešiem
•  Neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma 

apmērs

Ja kādu no minētajiem dokumentiem darba de
vējs neizsniedz, darbiniekam jānosūta ierakstīta 
vēstule (ar satura apliecinājumu) darba devējam 
ar lūgumu izsniegt vajadzīgos dokumentus. Kvīts 
par vēstules nosūtīšanu jāsaglabā.
Nākot uz konsultāciju, jāsagatavo visu dokumen
tu kopijas, jo tiesai ir jāiesniedz dokumentu oriģi
nāli vai apliecināti noraksti. 

Darba tiesisko attiecību izbeigšana un atlaišana

Darba tiesisko attiecību uzsākšana
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Kā nosaka darba samaksu?
Par darba samaksas apmēru darbinieks 
un darba devējs vienojas individuāli un 
to fiksē darba līgumā. Darba samaksas 
apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts 
noteikto minimumu. 

Cik bieži ir jāizmaksā darba samaksa?
Ne retāk kā divas reizes mēnesī, ja dar
binieks un darba devējs nav vienojušies 
par darba samaksas izmaksu reizi mē
nesī. Ja vienošanās par darba samaksas 
laiku nav vai tā aprēķināma par noteik
tu laikposmu, darba samaksa atbilstoši 
paveiktajam darbam izmaksājama pēc 
darba pabeigšanas vai attiecīgā laik
posma beigšanās, bet ne retāk kā reizi 
mēnesī.

Cik liela piemaksa pienākas par virs
stundām un par nakts darbu?
Darbinieks, kas veic virsstundu darbu 
vai darbu svētku dienā, saņem piemak
su ne mazāk kā 100 % apmērā no vi
ņam noteiktās stundas vai dienas algas 
likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, – ne 
mazāk kā 100 % apmērā no akorddar
ba izcenojuma par paveiktā darba dau
dzumu. Darba koplīgumā vai darba 
līgumā var noteikt lielāku piemaksu 
par virsstundu darbu vai darbu svētku 
dienā.

Par nakts darbu darba devējam ir 
pienākums maksāt piemaksu ne mazā
ku kā 50 % apmērā no darbiniekam no
teiktās stundas vai dienas algas likmes, 
bet, ja nolīgta akorda alga – piemaksu 

ne mazāku kā 50 % apmērā no akord
darba izcenojuma par paveiktā darba 
daudzumu.

Kāda piemaksa pienākas par darbu 
svētku dienu naktīs?
Par darbu nakts stundās svētku dienā 
jāmaksā piemaksa 150  % apmērā, jo 
piemaksa par darbu svētkos ir 100 %, 
bet par nakts darbu – 50 % apmērā no 
darbiniekam noteiktās stundas vai die
nas algas likmes.

Ko iesākt, ja darba devējs veic neli
kumīgus ieturējumus no darba sa
maksas?
Gadījumos, kad darba devējam radu
šies zaudējumi darbinieka prettiesiskas, 
vainojamas rīcības dēļ, darba devējs ie
turējumus no darbinieka darba samak
sas var izdarīt tikai tad, ja darbinieks 
tam devis savu rakstveida piekrišanu. 
Darba devējs nevar izdarīt ieturējumus 
bez darbinieka piekrišanas, bet var celt 
atbilstošu prasību tiesā. Darba likums 
nosaka, ka visu ieturējumu kopsum
ma nedrīkst pārsniegt 20 %, bet tiesas 
spriedumā noteikto ieturējumu apmērs 
nedrīkst pārsniegt 50  % no darbinie
kam izmaksājamās mēneša darba sa
maksas, jebkurā gadījumā saglabājot 
minimālo algu. Pastāv iespējas visas 
šīs iepriekš minētās garantijas zaudēt, 
ja darba līgums nav noslēgts rakstvei
dā, jo tad varētu būt sarežģīti pierādīt 
faktu par ieturējumu izdarīšanas neli
kumību.

Vai darba devējs drīkst maksāt darbi
niekam algu, kas ir mazāka par valstī 
noteikto minimumu?
Nē, jo darbiniekam izmaksājamā mi
nimālā alga nedrīkst būt mazāka par 
valstī noteikto minimumu. Tas nozī
mē, ka, ja darbinieks strādā normālu 
darba laiku, t.  i., 40 stundas nedēļā, 
darba samaksa nedrīkst būt mazāka 
par valstī noteikto minimālo darba 
algu – Ls 180.

Savukārt, ja darbiniekam līgums 
noslēgts uz nepilnu darba laiku, tad 
darba samaksa izmaksājama atbilsto
ši nostrādātājam laikam vai ievērojot 
minimālo stundas tarifa likmi, kas no 
2009. gada 1. janvāra ir Ls 1,083, pus
audžiem – Ls 1,239. Darbiniekiem, 
kuri pakļauti īpašam riskam un ku
riem normālais darba laiks ir septi
ņas stundas dienā (35 stundas nedē
ļā), minimālā stundas tarifa likme ir 
Ls 1,239.

Vai darba devējs drīkst patvaļīgi sa
mazināt darba samaksu?
Nedrīkst, jo darbinieks un darba devējs 
var grozīt darba līgumu (tajā skaitā arī 
darba samaksas apmēru), savstarpēji 
vienojoties. Ja, turpinot darba attie
cības atbilstoši darba devēja piedā
vātajiem darba līguma grozījumiem, 
samazinās darbinieka vidējā izpeļņa, 
darba devējam ir pienākums izmaksāt 
darbiniekam iepriekšējo vidējo izpeļņu 
vienu mēnesi pēc darba līguma grozī
šanas dienas l

Uz kādiem jautājumiem  
darba intervijā nav jāatbild?

Darba intervijā nav pieļaujami tādi jautā
jumi, kas neattiecas uz paredzētā darba 
veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta 
piemērotību šim darbam, kā arī jautājumi, 
kas ir tieši vai netieši diskriminējoši, it īpaši 
jautājumi par:

•  grūtniecību; 
•  ģimenes vai laulības stāvokli; 

•  iepriekšēju sodāmību, izņemot gadī
jumu, kad tam attiecībā uz veicamo 
darbu varētu būt būtiska nozīme; 

•  reliģisko pārliecību vai piederību pie 
kādas reliģiskās konfesijas; 

•  piederību pie kādas politiskās par
tijas, darbinieku arodbiedrības vai 
citas sabiedriskās organizācijas; 

•  nacionālo vai etnisko izcelsmi.

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
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

Konsultāciju centri darba tiesisko attiecību  
un darba aizsardzības jautājumos

Zini darba tiesības! Esi drošs! www.darbatiesibas.lv

darba devēja, izmaksājamas atlaišanas 
dienā. Ja darba tiesiskās attiecības izbei
gušās un darba samaksa darba devēja 
vainas dēļ nav laikus izmaksāta, viņam 
ir pienākums atlīdzināt darbiniekam 
radušos zaudējumus. Uzteicot darba lī
gumu Darba likuma 100. panta piektajā 
daļā un 101. panta pirmās daļas 6., 7., 8., 
9., 10. vai 11. punktā noteiktajos gadī
jumos, darba devējam ir pienākums iz
maksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu 
par laiku, kuru darbinieks nostrādājis 
pie attiecīgā darba devēja. Pēc darbinie
ka pieprasījuma darba devējam ir pie
nākums izsniegt darbiniekam arī izziņu 
par darbu, kurā jānorāda darba devēja 
un darbinieka darba tiesisko attiecību 
ilgums, darbinieka veiktais darbs, kā 
arī ziņas par ieturētajiem nodokļiem un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu veikšanu.

Ko darīt, ja darbinieks uzskata, ka 
atlaists nepamatoti?
Prasību tiesā par darba devēja uzteiku
ma atzīšanu par spēkā neesošu var celt 
viena mēneša laikā no uzteikuma sa
ņemšanas dienas. Citos gadījumos, kad 
pārkāptas darbinieka tiesības turpināt 
darba tiesiskās attiecības, var celt tiesā 
prasību par atjaunošanu darbā viena 
mēneša laikā no atlaišanas dienas.

Ja darba devēja uzteikums nav tie
siski pamatots, tas saskaņā ar tiesas 
spriedumu atzīstams par spēkā neeso
šu, un darbinieks ir atjaunojams darbā. 
Darbiniekam, kas prettiesiski atlaists 
no darba un atjaunots iepriekšējā dar
bā, saskaņā ar tiesas spriedumu izmak
sājama vidējā izpeļņa par visu darba 
piespiedu kavējuma laiku.

Cik ir jāmaksā par prasības celšanu 
tiesā nepamatotas atlaišanas gadī
jumā?
Prasījumos, kas ir saistīti ar darba tie
siskajām attiecībām, prasītāji ir atbrī-
voti no tiesas izdevumu samaksas 
valsts ienākumos. Tiesā darba devējam 
ir pienākums pierādīt, ka darba līguma 
uzteikums ir tiesiski pamatots un at
bilst noteiktajai darba līguma uzteikša
nas kārtībai.

Cik liela kompensācija pienākas par 
nepamatotu atlaišanu?
Ja darbinieka atstādināšana no darba ir 
bijusi nepamatota darba devēja vainas 
dēļ, darba devējam ir pienākums iz
maksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par 
visu darba piespiedu kavējuma laiku, 
kā arī atlīdzināt ar atstādināšanu radu
šos zaudējumus.

Kā rīkoties, ja darba devējs piedāvā 
parakstīt pušu vienošanos?
Parakstot pušu vienošanos, darbinieks 
zaudē tiesības uz atlaišanas pabalstu, 
kura lielums atkarīgs no viņa nostrā
dātā laika uzņēmumā, kā arī algu par 
pēdējo mēnesi, ko saņemtu, ja atlaiša
na notiktu, brīdinot mēnesi iepriekš. 
Ja pušu vienošanās parakstīta, vēlāk 
ir neiespējami pierādīt, ka darbinieks 
maldināts, ka uzteikuma pamats ne
atbilst patiesībai vai tamlīdzīgi. Zūd 
arī iespēja apstrīdēt uzteikuma pama
totību tiesā. Padoms – nesteigties ar 
parakstīšanu, apdomāt darba devēja 
priekšlikumu, konsultēties ar eksper
tiem un atgriezties pie šīs sarunas pēc 
pāris dienām, vienojoties par abpusēji 
pieņemamu risinājumu.

Kā rīkoties, ja darba devējs draud at
laist “ar pantu”?
Ja darbinieks neparaksta pušu vienoša
nos un darba devējs viņam tāpēc pieso
la pantu par pārkāpumiem darbā, tad 
gadījumos, kad cilvēks strādājis kārtīgi 
un darbu nav kavējis, to piemērot ne
maz nav tik vienkārši. Šādā situācijā 
nevajadzētu pakļauties, bet mēģināt 
sarunu ceļā panākt citu risinājumu. Pat 
ja pants par pārkāpumiem tiek piemē
rots, darbiniekam vienmēr ir tiesības to 
apstrīdēt tiesā.

Kā rīkoties, ja darba devējs piespiež 
uzrakstīt atlūgumu?
Darba devējs, protams, var mēģināt ie
galvot, iestāstīt, pierunāt, bet cilvēkam 
nav jāpakļaujas spiedienam. Tādos ga
dījumos vajadzētu vērsties pie darba 
tiesību konsultantiem un pēc tam, bru
ņotam ar argumentiem, atgriezties pie 
sarunas ar darba devēju.

Kā rīkoties, ja pēc uzteikuma saņem
šanas darbinieks saslimst?
Ja pēc uzteikuma saņemšanas darbi
nieks saslimst, viņam ir tiesības prasīt 
darba devējam neieskaitīt uzteikuma 
termiņā slimošanas periodu. Ja dar
binieks to neprasa, darba devējs pēc 
noteiktā mēneša darba attiecības var 
pārtraukt.

Kā rīkoties, ja darba devējs neizmak
sā galīgo aprēķinu?
Pat ja darba devējs ievēro likumā no
teikto atlaišanas procedūru, galīgais 
aprēķins bieži vien netiek izmaksāts. 
Šādā situācijā vajadzētu uzreiz vērsties 
tiesā l

darba algu kļūst prasības celšana tie
sā. Tas ir diezgan laikietilpīgs process 
un prasa īpašas zināšanas. Vairākumā 
gadījumu vienīgais pierādījums savu 
darba attiecību pastāvēšanas faktam ar 
darba devēju ir kolēģu liecības. Tiesa 
gan, viņi bieži atsakās liecināt pret 
savu darba devēju.

Kāds ir sods par darbinieku nelegālu 
nodarbināšanu?
Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpu
mu kodeksa 41. panta par darba līgu-
ma nenoslēgšanu rakstveida formā 
sods fiziskai personai ir Ls 100 – 350 
(ja pārkāpums konstatēts atkārto
ti gada laikā – Ls 400 – 500), bet sods 
juridiskai personai ir Ls 750 – 5000 
(ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada 
laikā, tiek piemērots naudas sods no 
Ls 5000 līdz Ls 10 000). 

Turklāt, ja nav rakstveida līguma 
un darba devējs vai darbinieks nevar 
pierādīt citu darba tiesisko attiecību 
pastāvēšanas ilgumu, noteikto darba 
laiku un darba samaksu, uzskatāms, 
ka darbinieks jau nodarbināts trīs 
mēnešus un viņam ir noteikts normā-
lais darba laiks un minimālā mēneša 
darba alga. 

Vai arī darbinieks tiek sodīts par strā
dāšanu bez darba līguma?
Soda sankcijas tiek piemērotas tikai 
darba devējam, jo viņa pienākums ir 
gādāt, lai darba līgums tiktu noslēgts 
rakstveidā. 

Vai darba līgums var ietvert dažādus 
līgumsodus?
Nevar, jo Darba likums neparedz nekā
dus naudas sodus.

Vai darbiniekam ir tiesības strādāt 
vairākās darba vietās?
Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgu
mu ar vairākiem darba devējiem, ja dar
ba līgumā vai darba koplīgumā nav no
teikts citādāk. Darbinieka tiesības veikt 
darbu pie cita darba devēja var ierobežot 
tik lielā mērā, cik tas ir attaisnojams ar 
darba devēja pamatotām un aizsargā
tam interesēm. Līdz ar to darbiniekam 
ir tiesības strādāt vairākās darba vietās. 

Vai atšķiras noteikumi darbiniekiem, 
kuri strādā uz noteiktu vai uz neno
teiktu laiku?
Atšķirību nav. Vienādi noteikumi at
tiecas uz darbiniekiem, kas strādā gan 
noteiktu laiku,  gan nenoteiktu laiku.

Uz cik ilgu laiku var slēgt sezonas 
darba līgumu?
Sezonas darba līgumu var slēgt uz laiku 
ne ilgāku par 10 mēnešiem viena gada 
laikā.

Kādi ir visbiežākie darba devēja pat
vaļas veidi, pret kuriem darba līgums 
nodrošina juridisku aizsardzību?
Darba devējs neizmaksā darba samak
su (darba alga, piemaksas u. c.), prettie
siska darba tiesisko attiecību izbeigšana 
ar darbinieku l

Darba tiesisko attiecību izbeigšana un atlaišana

Darba tiesisko attiecību uzsākšana Darba samaksa un kompensācijas
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N orvēģijā ir vislabākā dzī
ves kvalitāte – tā liecina 
ANO  Attīstības programmas 

veidotais Attīstības indekss. Tālāk 
minētajā sarakstā, kurā kopumā 
iekļau tas 169 valstis, seko Austrālija, 
Jaunzēlande, ASV un Īrija. Norvēģija 
kopš 2001. gada jau astoņas reizes bi
jusi šī prestižā saraksta līdere. Latvija 
pēc Attīstības indeksa sarakstā ieņem 
48. vietu.

Latvijas celtnieki labprāt 
dodas uz Norvēģiju
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Eiropas nodarbinātības dienestu 
tīk la (EURES) konsultanti Latvijā 
2010.  gada desmit mēnešos snieguši 
14 328 konsultācijas. EURES menedže
re Ivonna DEISONE stāsta, ka cilvēki, 
kas šogad konsultējušies par iespējām 
strādāt ārzemēs, visbiežāk interesēju
šies par Lielbritāniju – 34,9 % klientu. 
Bet otrajā vietā ir Norvēģija, par dar
ba iespējām kurā jautājuši  aptuveni 
17,4  % konsultāciju apmeklētāju.

– Šo īpašo interesi lielākoties no
saka fakts, ka Norvēģijā ir salīdzino
ši augstākas algas nekā citās Eiropas 
valstīs. Taču viena no svarīgākajām 
prasībām, lai cilvēks šajā zemē varētu 
strādāt, ir norvēģu valodas zināšanas. 
Tieši tas varētu būt galvenais iemesls, 
kāpēc daudzi, kas nolūkojuši Norvēģiju 
kā potenciālo galamērķi aizceļošanai 
darba meklējumos, no šīs ieceres tomēr 
atsakās, – skaidro I. Deisone.

Taču mūsējie uz Norvēģiju brauc 
un tur strādā. Pateicoties tam, ka 
pirms četriem gadiem tika noslēg
ta vienošanās par sadarbību starp 
Latvijas Celtnieku arodbiedrību 
(LCA) un Norvēģijas arodbiedrību 
apvienību “Fellesforbundet”, par to, 
kā Norvēģijā klājas mūsu celtniekiem, 
zinām krietni vairāk nekā par citiem 
aizbraucējiem. 

Šī vienošanās būtībā ir unikāls 
dokuments – pirmā tāda veida vieno
šanās Eiropā. Sadarbības veidošanas 
iniciatore bija toreizējā LCA priekš
sēdētāja Māra TOMSONE. Viens 
no sadarbības punktiem paredz, ka 
tie viesstrādnieki no Latvijas, kas 
Norvēģijā strādā celtniecībā, ir LCA 
biedri. Runājot par darba algu un dar
ba apstākļiem, vienošanās paredz, ka 
tie ir attiecīgi tās valsts likumdošanai, 
kurā darbinieks sniedz savus pakal
pojumus. “Fellesforbundet” no savas 
puses ir apņēmies palīdzēt LCA bied
riem konfliktsituācijās, kas saistītas ar 
darba algu un darba apstākļiem. 

– Doma par to, ka šādas arod
biedrību starpvalstu vienošanās būtu 
nepieciešamas, man radās tad, kad 
2004.  gadā sākās tiesisks strīds starp 
Latvijas uzņēmumu “Laval un partne
ri” un Zviedrijas celtnieku arodbiedrī
bu, kas bloķēja Latvijas būvfirmas dar
bību. Dažādās tikšanās un sarunu rei
zēs centos to pārspriest ar kolēģiem no 
citu valstu celtnieku arodbiedrībām. 
Atsaucās tikai norvēģi, kas izrādīja lie
lu interesi par sadarbību, jo tajā laikā 
jūtami palielinājās mūsu darbaspēka, 
jo īpaši celtnieku,  plūsma uz šo valsti. 
Tā arī tapa mūsu divpusējā vienoša
nās, – stāsta M. Tomsone. 

Atbildība jāuzņemas  
arī ģenerāluzņēmējiem
– Un ir vēl viena ļoti svarīga lieta, par 
kuru mūsu arodbiedrība no dažādām 
tribīnēm, arī starptautiskos forumos, 
runā jau sen – par ģenerāluzņēmēju 
atbildību gadījumos, kad apakšuz
ņēmēji nemaksā darbiniekiem algu. 
Norvēģi to uztvēra 
un iniciēja savam li
kumdevējam. Tagad 
Norvēģijā “Likuma 
par tarifu vispāri
nāšanu” 13.  pantā 
noteikta solidāra at
bildība par algu, kas 
attiecas uz visiem 
līgumiem, kas no
slēgti pēc 2010. gada 
1.  janvāra. Un šī so
lidārā atbildība pa
redz, ka ģenerāluzņē
mējs ir atbildīgs par 
visu apakšuzņēmēju 
darbu, tajā skaitā arī 
par algu izmaksu, 
ja apakšuzņēmējs 
nepilda šīs saistības attiecībā pret sa
viem darbiniekiem. Bet Latvijā šis 
nosacījums, kuram arī pie mums būtu 
nepieciešams likuma spēks, pagaidām 
ir tikai diskusiju objekts, – uzsver 
M. Tomsone. 

Lai šis solidārās atbildības princips 
būtu nepārprotams ikvienam darba 

ņēmējam, “Fellesforbundet” parūpē
jusies par tā izskaidrošanu dažādās va
lodās, informatīvās lapiņas izdodot arī 
latviski. Līdztekus solidārās atbildības 
principa vienkāršam skaidrojumam 
iekļauts arī brīdinājums neuzticēties 
tādiem darba devēja solījumiem kā 
“alga būs rīt” vai “nākošnedēļ”, atgā
dinot, ka darbinieks neizmaksāto algu 
var pieprasīt tikai par trim iepriekšē
jiem mēnešiem, rēķinot no brīža, kad 
izvirzīta prasība. Un katram darbi
niekam tiek piekodināts turēt kārtībā 
savus papīrus – darba līgumu, algas 
izmaksas lapiņas un pārskatu par no
strādātajām stundām –, atgādinot, ka 
tad, ja nekas nebūs dokumentēts, neko 
arī nebūs iespējams pieprasīt. 

Vizīte Rīgā
11. novembrī vizītē Rīgā iera
dās Norvēģijas Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Ēriks LĀNSTEINS. 
Delegācijas sastāvā bija arī 
“Fellesforbundet” sabiedriski politis

kās nodaļas atbildī
gais sekretārs Pērs 
SKAU un Oslo 
Celtniecībā strā
dājošo arodbied
rības koordinators 
Hjells ŠERVĒ, 
kura redzeslo
kā ir celtnieki no 
Baltijas valstīm. 
Tikšanās ar mūsu 
Celtnieku arod
biedrības pārstāv
jiem tika norunāta 
Nacionālās biblio
tēkas būvlaukumā. 
Sarunā ar LCA 
vadību   – priekš
sēdētāju Jev geņiju 

SERVUTU, priekš sēdētāja viet nieku 
Jāni GUŽĀNU un darba koordi
natori Ievu GRETERI – iesaistījās 
arī Norvēģijas vēstnieks Latvijā Jāns 
GRĒVSTADS. Šīs tikšanās iniciatore 
bija Norvēģijas puse, izrādot interesi 
par arodbiedrību veiksmīgu pārrobe
žu sadarbību.

Viena no tēmām, par kuru norvē
ģu puse interesējās īpaši, bija darba
spēka aizplūšanas no Latvijas un tās 
cēloņi. 

Pērs Skau, ilustrējot darbaspēka 
situāciju Norvēģijā, skaidroja, ka katrs 
ceturtais vai piektais celtniecībā strā
dājošais ir viesstrādnieks no Baltijas 
valstīm:

– Tās ir Eiropas Savienības paplaši
nāšanās sekas. Celtniecības speciālisti 
un eksperti pie mums ir laipni gaidīti. 
Taču mēs kā arodbiedrība iestājamies 
pret viesstrādnieku pakļaušanu ne
vienlīdzīgiem darba apstākļiem un 
iebilstam arī pret to, ka viņi saņem ze
māku atalgojumu. Mēs uzskatām, ka 
par vienādu darbu pienākas vienāda 
samaksa. Mēs savulaik atskārtām, ka 
ļoti maz ko zinām par cilvēkiem, kas 
atbraukuši uz Norvēģiju strādāt, par 
viņu kultūru un tradīcijām – kas viņi 
ir un kādi viņi ir. Bet to ir ļoti svarīgi 
zināt, ja mēs šiem cilvēkiem vēlamies 
palīdzēt. Tātad mums bija nepiecie
šami sadarbības partneri, ar kuru pa
līdzību iegūt šo informāciju un tālāk 
darboties kopā. Tā sākās mūsu sadar
bība ar LCA. Nenoliedzami, šī vieno
šanās Eiropas kontekstā ir unikāla. Tā 
ir īstenojusies gan pieredzes apmaiņā, 
gan atsevišķos gadījumos ļāvusi kopī
giem spēkiem atrisināt kādu sarežģītā
ku situāciju darbinieku un darba de
vēju attiecībās. Ar LCA starpniecību 
mums bijusi iespēja vairāk uzzināt par 
tām kompānijām, kas vēlējušās uzsākt 
darbību Norvēģijā. Mēs gribam labāk 
izprast iemeslus, kāpēc cilvēki pamet 
Latviju, lai brauktu strādāt uz citu val
sti. Un runāt arī par tām problēmām, 
kuras Latvijai, visticamāk, nāksies risi
nāt nākotnē tāpēc, ka daļa darbaspēka 
izbraukusi no valsts. 

LCA priekšsēdētājs Jevgeņijs 
Servuts tikšanās laikā skaidroja, ka dar
baspēka migrācija no Latvijas nav brīv
prātīga, bet gan piespiedu parādība:

– Darba iespējas celtniecībā 
Latvijā ir ļoti sarukušas. Celtnieki 
aizbrauc ne jau tāpēc, ka vēlētos īs
tenot kādus īpašus dzīves plānus, bet 
gan tāpēc, ka te vairs nespēj nodro

šināt savas ģimenes ar iztiku. Mūsu 
strādnieki ārzemēs mēdz piekrist 
strādāt arī par zemāku atalgojumu 
un bez sociālajām garantijām. Tā 
bija ļoti pateicīga augsne sociālajam 
dempingam.  Un bija tādas Latvijas 
firmas, kas, kā apakšuzņēmumi 
darbodamies Norvēģijā, ļaunprātīgi 
izmantoja šo situāciju. Ar likumu no
sakot ģenerāluzņēmēja atbildību par 
apakšuzņēmēja saistībām ar darbinie
kiem, Norvēģija ir aizvērusi bīstamu 
spraugu savā likumdošanā. Bet līdz 
likumdevējam šī problēma nenonāca 
pati no sevis. Arodbiedrības norādīja 
uz tās aktualitāti, diskutēja par to, pie
saistot plašākas sabiedrības uzmanību, 
un ievirzīja likumdošanas gultnē, lie
kot par to spriest politiķiem, lai tiktu 
rasts optimāls risinājums. 

Ņemot vērā, cik veiksmīga līdz šim 
ir bijusi mūsu sadarbība ar Norvēģijas 
kolēģiem, tā noteikti ir jāturpina. Tā 
ir ļoti lietišķa. Mēs kopīgiem spēkiem 
risinām un atrisinām konkrētus gadī
jumus un problēmsituācijas, jo tāds arī 
ir mūsu sadarbības mērķis. No vienas 
puses ir labi, ka Eiropā ir brīvais dar
ba tirgus. Tomēr bieži vien mums par 
to nav pietiekami daudz informācijas. 
Un mūsu arodbiedrību vienošanās 
paredz arī šo informācijas apmaiņu. 
Viens no veidiem, kā šo saiti veidot un 
uzturēt, ir tāds, ka celtnieki, kas dodas 
strādāt uz Norvēģijas būvobjektiem, 
kļūst par LCA biedriem.

LCA priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
Gužāns atzina, ka ar “Fellesforbundet” 
atbalstu izdevies atrisināt problēmas 
arī gadījumā, kad norvēģu uzņēmuma 
bankrota dēļ Latvijas celtnieki kļu
va par bezdarbniekiem – viņi tagad 
Norvēģijā saņem bezdarbnieku pa
balstu un izmanto iespēju papildināt 
savas norvēģu valodas zināšanas. Un 
tas atzīstams par optimālu situācijas 
pagaidu risinājumu arī bez darba pa
likušo celtnieku ģimenēm.  

Norvēģijas 75 miljonu 
atbalsts Latvijai
Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs Ēriks Lānsteins apstiprināja, 
ka likumdošana sakārtota, lai nepie
ļautu darbaspēka ļaunprātīgu izman
tošanu neatkarīgi no darba ņēmēju 
valstiskās piederības:

– Mums nav pieņemams, ka par 
vienu un to pašu darbu tiek maksāts 
atšķirīgi vai netiek nodrošināti cilvēka 
cienīgi dzīvošanas apstākļi Norvēģijā. 
Tāpat vienmēr ir jābūt dokumentē
tam, uz cik ilgu laiku ir noslēgtas dar
ba tiesiskās attiecības. Tās ir tēmas, 
par kurām publiski daudzi nevēlas 
runāt. Taču ir jāapzinās, ka problēmas 
noklusēšana var radīt visai nepatīka
mas sekas sabiedrībā. Ja kāda sociālā 
grupa netiek pietiekami respektēta un 
tiek atstumta malā, tā norobežojas. 
Mēs nevēlamies pieļaut šādu sabied
rības noslāņošanos, jo tā neizbēgami 
var sākt bremzēt valsts ekonomisko 
attīstību. Šai problēmai no savas puses 
mēs vēlamies pievērst īpašu uzmanību 
tieši tagad, kad Norvēģija ir prezidējo
šā valsts Baltijas jūras valstu padomē. 
Šīs tēmas risināšanai tiek novirzītas arī 
Norvēģijas finanses. Ir izveidots īpašs 
fonds – piecu gadu laikā no 2009. līdz 
2014. gadam 15 valstīm caur Eiropas 
Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
finanšu instrumentiem kopumā pa
redzēts sniegt atbalstu 1,7  miljardu 
eiro apjomā. No šīs summas Latvijai 
paredzēti 75 miljoni eiro. 1  % no šīs 
summas tiks novirzīts trīspusējās sa
darbības veicināšanai, arī lietišķām 
diskusijām, iesaistot tajās ne tikai dar
ba ņēmējus, bet arī valdības un dažā
du institūciju pārstāvjus, lai viņi labāk 
izprastu problēmas, kas veidojas darba 
tirgū. Rezultāts, ko mēs vēlamies pa
nākt, ir godīga nodokļu maksāšana un 
pilnvērtīgas sociālās garantijas darbi
niekiem l 

Balstoties uz LCA 
ierosinājumu, 
Norvēģijā 
likumā ietverta 
ģenerāluzņēmēja 
atbildība par visu 
apakšuzņēmēju 
darbu, tajā skaitā 
arī par algu 
izmaksu.

Sadarbības stūrakmens – 
unikāla vienošanās
Pirms četriem gadiem Latvijas 
Celtnieku arodbiedrība 
noslēdza unikālu –  
Eiropā tādu pirmo – 
vienošanos par atbalstu 
un sadarbību ar Norvēģijas 
arodbiedrību apvienību 
“Fellesforbundet”.  
Tās galvenais mērķis ir 
nodrošināt taisnīgu  
darba samaksu un drošus  
darba apstākļus.  

Jevgeņijs Servuts, Hjells Šervē, Ieva Gretere, Jāns Grēvstads, Ēriks Lānsteins, Jānis Gužāns, Kultūras ministrijas 
valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Uldis Lielpēters un Pērs Skau Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā. 
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Iveta LAUDE

Ja šo organizāciju skaitliski 
vērtēt pasaules kontekstā, 
tad fons ir iespaidīgs – 

ŪTAF ir viena no Starptautiskās trans
porta darbinieku arodbiedrību federā
cijas ITF (The International Transport 
Workers’ Federation) dalīborganizā
cijām. ITF apvieno 781  arodbiedrību 
155  valstīs ar 4,6 miljoniem biedru. 
Pirmajā acu uzmetienā var šķist – 
mūsējie ir smilšu graudiņš jūrā. Taču 
ITF ģenerālsekretārs Deivids Kokrofts 
uzskata citādāk. Viņam nešķita apgrū
tinoši no Londonas ierasties Rīgā, lai 
piedalītos ŪTAF 5. kongresā. 

ITF ģenerālsekretārs, kam šī bija 
pirmā vizīte Latvijā, skaidri un gaiši 
pateica, ka federācija nešķiro savus 
biedrus “lielajos” un “mazajos”, uzsve
rot, ka ITF aizstāv jebkuru savu biedru 
jebkurā valstī un tāpēc arī salīdzino
ši nelielā Latvijas Ūdens transporta 
arodbiedrību federācija ir ļoti svarīgs 
posms lielajā ostu industrijas ķēdē. Ja 
atceramies sentenci par to, ka ķēde 
ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais 
posms, tad ir skaidrs, ka ITF ir ļoti ie
interesēta, lai visas tās dalīborganizā
cijas būtu pēc iespējas stiprākas.

ŪTAF 5. kongresā tika spriests par 
nozarē nodarbināto drošību un dažā
diem likumdošanas kūleņiem, kā arī 
diskutēts par “Likuma par arodbied
rībām” liberālajām nostādnēm, kuras 
var radīt labvēlīgu augsni tā saukto 
dzelteno* jeb kabatas arodbiedrī
bu veidošanai. Kongresā par ŪTAF 
priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts 
Aleksejs HOLODŅUKS, kas šo orga
nizāciju vada no tās dibināšanas brīža 
1990. gadā.

– Jūs bieži atkārtojat, ka dokerus 
nedrīkst saukt vienkārši par krāvē
jiem.

– Tāpēc, ka dokeri ir augsti kvali
ficēti strādnieki. Un mēs esam ieinte
resēti, lai Latvijā tiktu izveidots īpašs 
ostu darbinieku reģistrs un noteikta šo 
darbinieku sertifikācija. Šobrīd mūsu 
valstī nav izstrādāti vienoti ostu dar
binieku profesionālās apmācības stan
darti un prasības. Tagad notiek tā, ka 
katra kompānija pati var pieņemt un 
arī pieņem tos kritērijus, pēc kādiem 
izvēlas savus dokerus. Katra kompāni
ja savus darbiniekus var apmācīt pēc 
saviem ieskatiem un arī izdot savu 
dokumentu. Bet tie nav universāli do
kumenti, pēc kuriem objektīvi varētu 
spriest par to, cik profesionāli saga
tavots, zinošs un prasmīgs ir tas vai 

cits dokers. Mēs uzskatām, ka valstij 
vajadzētu izstrādāt vienotus dokeru 
apmācības un sertifikācijas standar
tus. Ostās strādājošajiem vajadzētu iz
veidot profesionālo reģistru līdzīgi, kā 
tas ir jūrniekiem. Neviens jūrnieks bez 
atbilstoša sertifikāta jūrā netiek laists. 
Bet tas, cik droši uz kravas kuģiem 
jūrā var strādāt jūrnieki, lielā mērā 
atkarīgs arī no tā, cik prasmīgi dokeri 
tos apkalpojuši ostā.

– Kādas problēmas rodas vieno
tās sertifikācijas trūkuma dēļ?

– Mēģināšu to izskaidrot ar salī
dzinošu piemēru. Celtņa vadītājs ir un 
paliek celtņa vadītājs gan būvlaukumā, 
gan ostā. Bet darba specifika tomēr bū
tiski atšķiras. Dokeriem ostā ir krietni 
lielāka darba intensitāte, viņiem ir jā
prot paņemt kravu gan no piestātnes, 
gan no vilciena platformas, gan no 
kuģa rūmes. Tas pats sakāms par kravas 
novietošanu. Dokeriem izkraušanas 
gaitā nākas veikt arī kravas šķirošanu. 
Kuģi, pat stāvot piestātnē, mēdz šūpo
ties, kas rada papildu sarežģījumus. 
Ir jāzina, kā pareizi piekraut kuģi, lai 
kravas svars izlīdzsvarotos. Par doke
ru nevar kļūt vienā dienā. Viņam ir 
nepieciešama pietiekama pieredze un 
prasmju treniņš. Starp citu, tā sauktie 
treknie gadi dokeriem Latvijā nemaz 
nebija tik trekni. Kamēr citās profesi
jās algas tika celtas salīdzinoši strauji, 
dokeru darba devēji ar algu palielinā
šanu neaizrāvās. Tāpēc daudzi dokeri 

darbu ostā nomainīja pret salīdzinoši 
vieglāko darbu būvniecībā, tajā pašā 
laikā saņemot lielāku algu nekā ostā. 
Daudzi aizbrauca strādāt uz ārzemēm, 
bet darbā ostās tika pieņemti cilvēki ar 
zemāku kvalifikāciju. 

Kad mūsu arodbiedrība sāka sa
runas ar darba devējiem par iespējām 
paaugstināt dokeru algu, darba devēji 
bija tādā kā neizpratnē – kāpēc viņiem 
maksāt 800 latus, ja nav lielu problēmu 
atrast cilvēku, kas uzņemas darīt to 
pašu par 600 latiem mēnesī. Sākoties 
krīzei, šī problēma tikai saasinājās, jo 
uz katru vakanci sastājās rinda. Tad, 
lūk, ja mums būtu dokeru reģistrs un 
sertifikācijas sistēma, tad darba devējs 
nevarētu piedāvāt darbu ostā cilvēkam 
bez atbilstoša sertifikāta. Mēs uzska
tām, ka nosacījumiem un prasībām ir 
jābūt vienotām, lai darba devējiem ne
būtu iespēju situācijas savā uzņēmumā 
interpretēt pēc privātiem ieskatiem. 

– Jums pašam ir nācies uz savas 
ādas izbaudīt, kādas problēmas jūrā 
var rasties krastā pieļautu kļūdu 
dēļ? 

– Pats astoņus gadus gāju par me
hāniķi uz kuģiem. Vedām arī velmētā 
lokšņu metāla ruļļus. Vairākas tonnas 
smagos ruļļus kravas telpā nevarēja 
likt rindiņā vienu pie otra kā sērkoci
ņus kastītē. Ruļļus vajadzēja novietot 
tā, lai smagumu izlīdzsvarotu, un vēl 
papildus nostiprināt, lai transportē
šanas laikā tie neizkustētos no vietas. 

Reiz mēs iekļuvām pamatīgā vētrā. Un 
vienā brīdī vairāku ruļļu stiprinājumi 
tika norauti. Ruļļi sāka slīdēt pa kuģa 
rūmi. Tas notika Baltijas jūrā netālu 
no Ventspils. Toreiz tiešām daudz ne
trūka, lai kuģis nogrimtu.

– Savā kongresā jūs diskutējāt 
arī par “caurumiem” likumdošanā.

– Ar atsevišķām likumu nepilnībām 
mēs saskaramies visai bieži. Piemēram, 
ar Darba likuma 65. pantu “Piemaksa 
par papildu darbu”. Tajā teikts, ka “dar
biniekam, kas pie viena un tā paša dar
ba devēja līdztekus nolīgtajam pamat
darbam veic papildu darbu, ir tiesības 
saņemt atbilstošu piemaksu par šāda 
darba veikšanu”. Bet nekas nav teikts 
par šīs piemaksas apmēru vai aprēķinā
šanas principiem, līdz ar to darba de
vējam ir brīvas rokas to interpretēt pēc 
saviem ieskatiem un par papildu darbu 
maksāt, piemēram, 1 santīmu, 1 latu 
vai 100 latu. Slidens ir arī formulējums, 
ka darbiniekam “ir tiesības saņemt 
atbilstošu piemaksu”. Jā, tiesības ir pa
redzētas, bet vai ir skaidri pateikts, ka 
darba devējam ir pienākums izmaksāt 
piemaksu? Mēs uzskatām, ka par papil
du darbu likumā varētu iekļaut skaidru 
normu līdzīgi kā, piemēram, 67. pantā 
“Piemaksa par nakts darbu”. Tajā teikts, 
ka “darbinieks, kas veic nakts darbu, sa
ņem piemaksu ne mazāk kā 50 procen
tu apmērā no viņam noteiktās stundas 
vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta 
akorda alga, – piemaksu ne mazāk kā 
50 procentu apmērā no akorddarba 
izcenojuma par paveiktā darba dau
dzumu”. 

Tad vēl formulējums “Darba li
kuma” 66. pantā “Piemaksa par dar
bu, kas saistīts ar īpašu risku”. Kā 
nosaka piemaksas apmēru? Likums 
saka  – “darba koplīgumā, darba kār
tības noteikumos, darba līgumā vai ar 
darba devēja rīkojumu”. Nu te darba 
devējam ir ļoti plašas izvēles iespējas! 
Darba koplīgums ir ļoti nopietns do
kuments, kā veidošana un izmaiņas 
notiek stingri reglamentētas procedū
ras ietvaros sadarbībā ar arodbiedrību. 
Bet likums to noliek vienā līmenī ar 
darba devēja rīkojumu. 

Diemžēl arodbiedrībām ir lieg
ta iespēja rosināt izmaiņas likumos. 
Vienīgais ceļš virzīt savas prasības ir 
caur trīspusējās sadarbības padomi. 
Taču tas ir garš kompromisu ceļš, kura 
galā nereti no vannas kopā ar ūdeni 
tiek izliets arī bērns. Ne vienmēr tie 
jautājumi, par kuriem spēj vienoties 
arodbiedrības un darba devēji, saņem 
valdības respektu un akceptu l 
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Mēs uzskatām, ka 
nosacījumiem un prasībām 
ir jābūt vienotām, lai darba 
devējiem nebūtu iespēju 
situācijas interpretēt  
pēc privātiem ieskatiem.

ŪTAF priekšsēdētājs  
Aleksejs HOLODŅUKS 

Dokeri vēlas vienotu profesijas standartu
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Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija (ŪTAF) šobrīd apvieno  
nedaudz vairāk par 1300 biedriem – ostu darbiniekus, jūrniekus un kuģu 
remontstrādniekus. Visvairāk biedru ir tieši no ostu darbiniekiem – dokeri, celtņu 
vadītāji, pārkraušanas tehnikas vadītāji,  kravu uzskaitveži, noliktavu darbinieki...  
Taču ŪTAF mēdz arī saukt vienkārši par dokeru arodbiedrību,  
ar to domājot visus darbiniekus, kas nodrošina kuģi izkraušanu un iekraušanu.  
Tieši dokeri arī veido lielāko daļu  
šīs arodbiedrības. 
. 

“Zelta ķivere 2010”  
 tiek “Latvija Statoil” 

Labas prakses balva “Zelta ķivere 
2010” par drošas uzvedības program-
mas izveidošanu un ieviešanu šogad 
nonāca SIA “Latvija Statoil” īpašumā. 
Par ļoti būtisku ieguvumu tika atzīts 
tas, ka uzņēmuma īstenotās program-
mas rezultātā būtiski uzlabota darbi-
nieku attieksme un rīcība saistībā ar 
drošību darba vietā. 

Veicināšanas balvu saņēma arī 
AS “Severstaļlat” par izglītošanas un in
formēšanas pasākumu kompleksa īste
nošanu. “Severstaļlat”, ieguldot līdzekļus 
gan jauno darbinieku sagatavošanā, gan 
esošo kvalifikācijas celšanā, panācis ļoti 
būtisku traumatisma samazināšanos. 
Ja 2008. gadā uzņēmumā bija notikuši 
19 nelaimes gadījumi, tad šogad – tikai 
viens. Ļoti būtiski samazinājies arī slimī
bas lapu skaits.   

Savukārt SIA “Cemex” veicināšanas 
balvu saņēma par darbinieku līdzdalības 
pasākumu īstenošanu darba aizsardzībā 
uzņēmumā.

Eiropas mēroga Labas prakses bal
vas konkursam, kas 2011. gada pava
sarī notiks Spānijas pilsētā Bilbao, pie
teikti divi uzņēmumi  – “Latvija Statoil” un 
“Severstaļlat”.

Atzinības rakstus saņēma arī SIA 
“Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Fortum 
Jelgava”, AS “Grindeks”, SIA “GRIFS AG” 
un SIA “Rīgas piensaimnieks” kopā 
ar Latvijas Ergonomikas biedrību un 
SIA “GRIF”.

Balvas pretendentus vērtēja žūri
ja, kurā strādā Valsts darba inspekci
jas (VDI), Labklājības ministrijas (LM), 
Latvijas Darba devēju konfederācijas 
(LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības (LBAS) eksperti. 

“Latvija Statoil” Vides, veselības un 
drošības departamenta vadītājs Viesturs 
ASTIČS (att.) skaidro, ka uzņēmuma dar
binieki ne tikai respektē un pilda darba 
drošības instrukcijas, bet arī piedalās to 
pilnveidē: 

– Tā darbiniekiem ir nesalīdzināmi 
efektīvāka motivācija nekā, piemēram, 
sods par kādas instrukciju pārkāpumiem. 
Mēs labi apzināmies, ka cilvēks droši rī
kosies tad, ja jutīs savu līdzatbildību un 
domās ne tikai par sevi, bet arī par kolēģu 
drošību. Mēs darām visu, lai darbinieki 
drošību uztvertu kā savas ikdienas uzve
dības kultūras neatņemamu sastāvdaļu.

Labas prakses balva tika pasniegta 
jau septīto reizi. Sākotnēji konkursa rezul
tāti tika paziņoti katru rudeni, taču tagad 
konkurss norisinās reizi divos gados, to 
pieskaņojot Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras kampa
ņai ar konkrētu piesaisti tās izsludinātajai 
tēmai. 

VDI direktors Arnis Luhse atzīst, ka 
laba prakse darba drošības jomā uzņē
mumam ilgtermiņā noteikti atmaksājas. 
Bet, darbinieki, jūtot uzņēmuma vadības 
rūpes, strādā produktīvāk.  

Cīņa par Eiropas balvu ir ļoti sīva. 
Viens no svarīgākajiem kritērijiem ir 
prakses inovācija un tas, cik līdzekļu tiek 
tērēts, lai panāktu rezultātu. Jo vairāk 
labuma tiek panākts ar mazākiem iegul
dījumiem, jo piedāvātā prakse tiek atzīta 
par vērtīgāku l

Par dzeltenajām arodbiedrībām mēdz saukt tādas arodapvienības, kuru līderi, pre
tēji arodbiedrību pamatuzdevumam aizstāvēt darbinieku intereses, cieši sadarbojas ar 
uzņēmumu īpašniekiem. Sākotnēji par dzeltenajām sauca streiklaužu arodbiedrības, 
kuras bija radījuši uzņēmēji, lai šķeltu strādnieku vienotību un lauztu streikus. Uzskata, 
ka dzeltenā krāsa tāda veida arodbiedrībām piedēvēta 1887. gadā Francijas pilsētā 
Monsā, kad sacelšanās laikā šādas uzņēmumu īpašnieku radītas streiklaužu arodbied
rības pārstāvji pulcējās telpās, kuru logi bija aizlīmēti ar dzeltenu papīru, jo streika da
lībnieki bija izsituši stiklus.

*Kas ir dzeltenās arodbiedrības?
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEIROPAS SAVIENĪBA

Viltīgais 
troksnis
Ilma RUGĀJA

R īgas Stradiņa 
u n i v e r s i t ā t e s 
Darba drošības 

un vides veselības insti
tūta Higiēnas un arod
slimību laboratorijas 
vadītāja, darba aizsar
dzības speciāliste Žanna 
MARTINSONE uzsver, 
ka troksnis kā darba vi
des riska faktors ir viltīgs, 
jo tā radīto kaitējumu cilvēks uzreiz nesajūt. 
Problēmas var parādīties ar laiku, pat vairākus 
gadus pēc pastāvīgas trokšņa iedarbības. 

– Kas īsti ir troksnis?
–  Par troksni sauc kaitinošu vai nevēlamu 

skaņu. Troksnis mēdz būt pastāvīgs un pār
traukts. Pastāvīgais troksnis ir ilgstošs ar nemai
nīgu trokšņa intensitāti, piemēram, malkas zāģa 
radītā skaņa. Pārtrauktajam troksnim ir augsts 
intensitātes līmenis, bet tas ātri samazinās un 
izzūd, piemēram, šāviena troksnis. Pastāvīgajam 
troksnim, ja tas nav pārāk skaļš un specifisks, ir 
vieglāk pielāgoties. Pārtrauktais troksnis, kas ik 
pa brīdim atkārtojas, traucē vairāk. 

– Kādi darbi būtu uzskatāmi par “trokšņai
nākajiem”?

– Ar lielu troksni noteikti saskaras cilvēki 
tādā darba vidē, kur ar mehānismiem tiek ap
strādāti cieti materiāliem, piemēram, metālap
strādē un kokapstrādē, kur darbojas leņķa slīp
mašīnas, zāģi, biezuma ēveles... Stipri trokšņaina 
vide ir arī celtniecībā, būvlaukumos.

– Kādas pazīmes varētu norādīt uz to, ka 
troksnis darba vidē var radīt kaitējumu tajā 
strādājošajiem?

– Katrs cilvēks to var izjust individuāli, taču 
normatīvos kā slieksnis norādīti 80 decibeli (dB). 
Strādājot astoņas stundas vidē, kur valda šāds 
troksnis, pastāv risks, ka cilvēks varētu iegūt aro
da vājdzirdību. Taču 80  dB, kas ir visai būtisks 

troksnis, tiek vērtēts kā trokšņa līmenis ar zemu 
risku. Piemēram, tik skaļi mēdz būt skolas gaitenī 
starpbrīža laikā. No 85 dB troksnis jau vērtējams 
kā bīstams, jo rada būtisku risku veselībai. Vidē 
ar tādu trokšņa līmeni noteikti jālieto individu
ālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, austiņas. 
Bet jāapzinās, ka dažādi cilvēki uz troksni var 
reaģēt atšķirīgi – tas atkarīgs arī no subjektīviem 
faktoriem un individuālā jutīguma pret troksni. 
Ja darbinieks uzskata, ka viņam savu darba lai
ku nākas pavadīt pārāk trokšņainā vidē, viņš var 
vērsties pie darba devēja vai darbinieku uzticības 
personas un noskaidrot, vai troksnis šajā darba 
vidē ir mērīts un vērtēts. Ja tas nav darīts, tad 
darbinieks var rosināt veikt trokšņa mērījumus. 

– Starpība tikai pieci decibeli, bet tik bū
tiska starpība?

– Decibelu skala ir nevis lineāra, bet gan lo
garitmiska. Skaņas līmenim palielinoties par 
trīs decibeliem, trokšņa intensitāte dubultojas. 
Parastas sarunas skaļums ir apmēram 65 dB, 
bet kliegšana rada apmēram 80 dB lielu troksni. 
Starpība ir tikai 15 dB, bet skaņas intensitāte – 
aptuveni 30 reizes lielāka. Un 
svarīga ir ne tikai trokšņa in
tensitāte, bet arī laiks, cik ilgi 
šis troksnis iedarbojas.

– Kāda ir trokšņa viltīgā 
daba?

– Pirmās vājdzirdības pa
zīmes neparādās uzreiz, bet 
tikai pēc kāda laika, varbūt 
tikai pēc vairākiem trok
šņainā darba vidē pavadītiem 
gadiem. Tieši šī iemesla dēļ 
cilvēki ne vienmēr pienācīgi novērtē troksni kā 
vienu no darba vides riskiem. 

– Kādas ir pazīmes, kurām noteikti vaja
dzētu pievērst uzmanību?

– Ja pēc darba dienas, izejot laukā no telpām 
klusākā vidē, cilvēkam ir sajūta, ka viņš sliktāk 
dzird. Tas nozīmē, ka vēl turpina darboties auss 
aizsargmehānisms, kas darba laikā centies glābt 

ausi no lielāka trokšņa. Par trokšņa radītiem 
traucējumiem var liecināt tas, ka cilvēks bieži 
sāk pārklausīties un runājot pats paceļ balsi. Pēc 
trokšņainas dienas darbā cilvēks mājās televizora 
skaņu pagriež skaļāk, jo agrākais skaņas līmenis 
sāk likties par zemu. Par vēl nopietnāku problē
mu brīdina zvanīšanas, džinkstēšanas un dunē
šanas sajūta ausīs. Tie ir signāli, ka auss aparāts 
bijis pakļauts lielam troksnim. Un nu ir vajadzīgs 
kāds laika sprīdis, lai auss adaptētos un tās darbī
ba normalizētos. Ausīm ir jāatpūšas no trokšņa. 

– No trokšņa cieš tikai ausis?
– Ne tikai. Troksnis rada arī tādas sekas, 

kas cilvēkam var šķist absolūti nesaistāmas ar 
to. No trokšņa cieš nervu sistēma. Cilvēks vairs 
pietiekami labi netiek galā ar saviem darba uz
devumiem, kas izraisa stresu. Trokšņa dēļ var 

paātrināties elpošana un 
paaugstināties asinsspie
diens, troksnis var izraisīt 
kuņģa čūlas saasinājumu 
un radīt redzes traucēju
mus. Troksnis var izsist 
no līdzsvara endokrīno 
sistēmu un mainīt hor
monu daudzuma svārstī
bas asinīs. Būtiski piebilst, 
ka liels troksnis darba vidē 
palielina nelaimes gadīju

mu risku, jo tas apgrūtina dzirdamību un saziņu. 
Troksnis un stress ir bīstama kombinācija darba 
vidē. Un jārēķinās, ka troksnis ļoti reti ir vienī
gais darba vides riska faktors. Visbiežāk tas ir 
saistīts arī ar vibrāciju.

– Kā izvairīties no paaugstināta trokšņa, ja 
to nav iespējams novērst?

– Vienkāršākais veids ir lietot austiņas. Vai 
organizēt darbinieku rotāciju, nepakļaujot ilg
stoši vienu cilvēku liela trokšņa iedarbībai. Bet 
gadās arī tā, ka darba devējs ir nodrošinājis dar
biniekus ar austiņām, bet cilvēki tās nelieto, pat 
zinādami, ka darba vidē ir paaugstināts trokšņa 
līmenis. Darba drošības ievērošanu daudzi vēl 
aizvien uztver kā ārišķību un pārlieku piesardzī
bu, taču tā ir ne tikai darba devēja, bet arī paša 
darbinieka atbildība. 

Mūsu praksē ir gadījušies arī kuriozi. 
Piemēram, ierodoties uzņēmumā, visi darbinieki 
cehā sēž... kā citplanētieši ar oranžiem “burkā
niem” ausīs. Skats tāds, ka grūti valdīt smieklus, 
bet tajā pašā laikā pilnīgi skaidrs, ka cilvēki pirms 
tam ausu aizbāžņus nav lietojuši un viņiem nav 
mācīts, kā tos pareizi ielikt, tāpēc daļa aizbāžņa 
rēgojas laukā no auss. Starp citu, pareizi ielikt 
ausu aizbāžņus nav nemaz tik vienkārši. Tos 
mēdz uzskatīt par alternatīvu austiņām, taču la
bāk tomēr lietot austiņas, jo tās pasargā visu ausi, 
turklāt austiņas gandrīz vai nav iespējams uzlikt 
nepareizi. Ausu aizbāžņus, piemēram, nedrīkst 
izmantot, ja darba gaitā rokas kļūst netīras – ie
liekot vai izņemot aizbāžņus ar netīrām rokām, 
var inficēt ausis l

Trokšņa spiediena līmenis, dBA

Labā prakse

Šajā plašajā, bet mājīgajā SIA “Lattelecom  BPO” 
operatoru zālē klienta zvans pienāk, ja sastādīts nu
murs 177. Te zvanus vienlaikus var pieņemt 80 ope
ratori. Visvairāk zvanu pienāk laikā ap pulksten 11 un 
16. Ienākot zālē pēcpusdienas “sastrēgumstundā”,  
te valda paskaļa murdoņa, taču sarunai tas netraucē 
un balss nav jāpaceļ. Cik decibelu?

– Apmēram 60, tāpēc troksnis šajā darba vidē 
netiek uzskatīts par paaugstinātu risku, bet tas vien
mēr tiek vērtēts kompleksā ar citiem darba vides 
riska faktoriem, – skaidro SIA “Lattelecom” Darba 
aizsardzības nodaļas darba aizsardzības vecākais 
speciālists Guntis KALNIETIS.

Jau pēc īsa brīža ausis ar šo fona troksni it kā 
ir apradušas un tas nešķiet ne uzmācīgs, ne trau
cējošs. To pat varētu saukt par “komforta troksni”. 
Grīdu klāj īpašs skaņu absorbējošais linolejs – soļi 
ir gandrīz nedzirdami. Uzņēmums atteicies no savu
laik izmantotā mīkstā grīdas seguma, jo tajā uzkrā
jās daudz putekļu. Uzņēmumā regulāri tiek veikta 
dažādu darba vides riska faktoru, arī trokšņa līmeņa, 
mērīšana un vērtēšana, lai pēc iespējas novērstu to 
kaitīgo ietekmi uz darbinieku veselību. 

– Šajās pārbaudēs kopā ar darba aizsardzības 
speciālistiem vienmēr piedalās arī arodbiedrības 
pārstāvji. Regulāri notiek darbinieku veselības pār
baudes. Un katru gadu katram darbiniekam jāap
meklē īpašas apmācības darba drošībā. Pēc tām 
ikvienam ir jākārto pārbaudījums, lai būtu pārliecība, 
ka darbinieks apgūtās zināšanas pratīs arī pielietot. 
Pie mums darba drošība nav formalitāte ķeksīša pēc. 
Uzņēmuma administrācija rūpīgi seko, lai darbinieki 
strādātu drošā vidē un nenodarītu kaitējumu savai 
veselībai. Bet arī pašiem darbiniekiem ir jābūt atbil
dīgiem par ikvienas darba drošības prasības izpildi, 
– papildina G. Kalnietis. 

Operatori darbā pārsvarā izmanto vienpusējās 
austiņas, tāpēc ir ieteikts regulāri mainīt to atraša
nos uz labās vai kreisās auss, lai izbalansētu skaņas 
slodzi uz abām ausīm. Katram operatoram ir savas 
individuālās austiņas, kuras lieto tikai konkrētais 
darbinieks. 

Zvanu centra operatoru grupas vecākais vadītājs 
Ringolds ROZENTĀLS, kas pats pirms diviem gadiem 
te sāka strādāt par operatoru, apstiprina, ka telpā val
došais troksnis viņam un kolēģiem problēmas nerada:

– Sākumā šķita mazliet neierasti, ka operatoru 
darba vietas nav nodalītas ar šķērssienām. Taču 
ātri vien sapratu, ka bez tām ir patīkamāk strādāt. 
Turklāt, ja nav šķērssienas, troksnis neatstarojas un 
labāk izkliedējas telpā, ko apstiprina arī mērījumi. 
Mūsu operatoriem lielāku stresu drīzāk var radīt ne
vis troksnis, bet gan grūtības atrast pareizo atbildi uz 
klienta jautājumu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi nepiecieša
mības gadījumā sazināties ar kolēģi. Operatoru zālē 
strādā arī vairāki grupu vadītāji. Ja operatoram ne
pieciešams vadītāja atbalsts, atliek tikai pacelt roku. 

Operatoru darba vietās uz galdiem šur tur pama
nāmas mazās dzeramā ūdens pudelītes vai pa kādai 
slēgtajai termokrūzei. Un nekas vairāk, jo atvērti trau
ki vai ēdiens pie datora atrasties nedrīkst.

– Stingri reglamentēts, ka zvanu zālē operators 
savā darba vietā tikai strādā. Ik pēc pusotras darba 
stundas operatoriem paredzētas 15 minūtes ilga 
pauze, ko var izmantot pēc saviem ieskatiem. Atpūtai 
ir paredzētas atsevišķas telpas. Tur var ieturēt arī 
maltīti, – skaidro G. Kalnietis.

Trokšņa izraisīta vājdzirdība ir visbiežāk reģistrētā arodslimība Eiropas 
Savienībā. Darba vidē troksnis, izņemot atsevišķas specifiskas situācijas,  
ir gandrīz neizbēgams. Tāpēc ir ļoti svarīgi līdztekus citiem darba vides riskiem 
novērtēt arī troksni un novērst tā kaitīgo ietekmi. 

SIA “Lattelecom  BPO” zvanu centra 
operatoru grupas vecākais vadītājs Ringolds 
Rozentāls atzīst, ka telpā valdošais troksnis 

viņam un kolēģiem problēmas nerada.

Der atcerēties

LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos 
Mārtiņš PUŽULS:

– Ministru Kabineta noteikumi Nr. 66 “Darba 
aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai 
pret darba vides trokšņa radīto risku” paredz, ka, 
ja nodarbināto dzirde pakļauta trokšņa līmenim, 
kas pārsniedz 80 dB, darba devējam jānodrošina 
obligātās veselības pārbaudes normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, lai pēc iespējas ātrāk diagnos
ticētu jebkurus trokšņa izraisītos dzirdes traucēju
mus un aizsargātu nodarbināto dzirdi. 

Trokšņa līmenis darba vietās nedrīkst pār
sniegt noteikto trokšņa ekspozīcijas robežvērtību 
(87 dB) vai pīķa līmeni – 140 dB. (140 dB troksni 
rada lidmašīnas dzinējs. Tāds trokšņa līmenis jau 
izraisa sāpes ausīs un var atstāt neatgriezeniskus 
dzirdes bojājumus.) Darba devēja pienākums ir 
novērst trokšņa radīto risku vai samazināt to līdz 
minimumam. 

Mūsu praksē ir 
gadījies, ka visi 
darbinieki cehā 
sēž... kā citplanētieši 
ar oranžiem 
“burkāniem” ausīs. 


