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C ēsu klīnikas Sterilizācijas 
nodaļas virsmāsas Valdas 
STANNES pienākums ir 

gādāt par to, lai kolēģiem ne uz brī
di nepietrūktu materiālu un instru
mentu darbam. Tātad jābūt precīzai 
kā pulkstenis. 

– Citādi jau mani nemaz nelais
tu pie tāda darba, – viņa it kā pajo
ko, bet ir skaidrs, ka teiktais domāts 
pavisam nopietni. Taču humora iz
jūtas trūkumu enerģiskajai Valdai 
nu nekādi nevar pārmest. Un tieši 
prasme savu reizi pavisam mierī
gi izspriest sarežģītas lietas vai ar 
sievišķīgu atjautību atrisināt kādu 
nejauku konfliktu Valdai labi node
rējusi Cēsu rajona Veselības aprū
pes darbinieku arodbiedrības (Cēsu 
VADA) priekšsēdētājas amatā. Šos 
pienākumus Valda Stanne veic jau 
19 gadus, visu šo laiku darbojoties 
arī Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrības 
(LVSADA) valdē. Bet savā mā
sas profesijā viņa nostrādājusi jau 
45 gadus. Un te nu vēl jāpiebilst, ka 

Valda ir arī viena riktīga cēsniece – 
pabeigusi Cēsu Medicīnas skolu un 
visu mūžu Cēsīs strādājusi. Runājot 
ar Valdu, top skaidrs, ka viņa ir cil
vēks ar ļoti veselīgu attieksmi pret 
apkārtnotiekošo. Vienvārdsakot, 
Val dai ļoti piestāv tas, ko viņa dara. 
Un šis darbs viņu mīl, jo Valdai, kā 
jau cilvēkam, kas zina, ko grib pa
nākt, netrūkst ne pašapziņas, ne arī 
sirsnības. 

 Tagad Valda Cēsu klīnikas 
Sterilizācijas nodaļā strādā pusslo
dzē. Bet otru “darbalaiku” viņa pati 
sev noteikusi arodbiedrības vadītā
jas amatā. Un visi jau zina, ka norā
dītajās dienās un laikos Valda būs 
uz vietas – gatava uzklausīt un at
balstīt katru, kam tas nepieciešams.

 Valdas Stannes vadītajā arod
biedrībā apvienojušies mediķi 
un medicīnas darbinieki ne ti
kai no Cēsu klīnikas, bet arī no 
Vecpiebalgas psihoneiroloģiskās 
slimnīcas, Līgatnes sociālās aprū
pes centra, Straupes narkoloģiskās 
slimnīcas un Cēsu zobārstniecības 
poliklīnikas, kā arī atsevišķi biedri, 
kuru profesionālais darbs saistīts ar 

medicīnas nozari. Saites ar arod
organizāciju nav sarāvusi arī daļa 
no pensionētajiem mediķiem un 
veselības aprūpes darbiniekiem. 
Kopumā šī arodbiedrība apvie
no vairāk nekā 200 biedru – tajā  

iestā jušies apmēram 50 % no minē
to iestāžu darbiniekiem.

– Agrāk mūsu arodbiedrībā bija 
apmēram 80 % no visiem strādājo
šajiem, bet reformas nozarē darīju
šas savu. 2009. gadā un 2010. gada 

sākumā, kad notika reorganizācija, 
darbu zaudēja apmēram 170 slim
nīcas un poliklīnikas darbinieki. 
Bet nu jau pamazām atkal ir iespēja 
ņemt cilvēkus atpakaļ darbā. Paši 
sapratām, ka esam par daudz “op
timizējušies”, un no tā sāka ciest 
darba kvalitāte. Cēsu klīnika ir vie
na no 11 Latvijas slimnīcām, kas 
sniedz neatliekamo palīdzību. Pie 
mums brauc no astoņiem nova
diem, kas ir ap Cēsīm, Limbažu un 
Smiltenes puses, Mālpils, Siguldas, 
Turaidas… Pērn no budžeta mums 
bija atvēlēti līdzekļi neatliekamās 
palīdzības sniegšanai 3600  slim
niekiem, bet mēs uzņēmām 
6514  pa cientus, – skaidro Cēsu 
klīnikas medicīnas direktore Anda 
SKRASTIŅA, piebilstot, ka savu
laik, lai nejauktu darbinieku per
soniskā maka intereses ar iestādes 
interesēm, slimnīcā tika pieņemts 
lēmums te neveidot privātprakses. 
Un tagad darbinieki atzīst, ka šāds 
lēmums, lai arī vienam otram kolē
ģim nav īsti paticis, slimnīcai kopu
mā nācis par labu.   
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Ekonomikai  
ir savi likumi 

 

Rita PFEIFERE,  
Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības 
priekšsēdētāja

Mūs mēģina nomierināt ar vienādojumu, ka 
nesen par 2 % paceltajam sociālajam nodoklim 
pretī stāv par 1 % pazemināts iedzīvotāju ienā
kuma nodoklis un par 10 latiem palielināts ne
apliekamais minimums. Taču šie rēķinātāji ir tie 
paši, kuri citkārt mīl pamācīt, ka lietas nedrīkst 
izraut no konteksta. Tāpēc es paturu prātā, ka ne 
tik sen gan iedzīvotāju ienākuma nodokli pacēla 
par 3 %, gan neapliekamo minimumu samazinā
ja no 90 līdz 35 latiem.  

Lēcienveidīgi un nepārdomāti ceļot nodok
ļus, tiek grauta cilvēku uzticība valstij. Tiklīdz 
tiek pārkāptas “sarkanās līnijas” un nodokļi sāk 
smacēt uzņēmumus, to pirmā reakcija ir darbi
nieku algu apcirpšana un darba vietu skaita sa
mazināšana. Saprātīgs uzņēmējs nekad neteiks, 
ka nodoklis no peļņas nebūtu jāmaksā, taču pie
bildīs, ka nodokļus var celt tikai līdz saprātīgai 
robežai. Ja tā tiek pārsniegta, uzņēmējs meklē 
avārijas izeju, un pat bezizejas stāvoklī ir vismaz 
divas izejas – bankrotēt vai pārcelt savu ražotni 
uz valsti ar draudzīgāku nodokļu politiku… Tā 
vai citādi, darbinieki te, Latvijā, šim uzņēmējam 
vairs nav vajadzīgi.  

Arī elektroenerģijas tarifu celšana un sa
mudžinātie skaidrojumi par to piemērošanu 
izskatās pēc ekonomiska absurda. Klausoties 
“Latvenergo” runās, cik “ļoti niecīga ietekme” 
šim būtiskajam cenu kāpinājumam būs uz mūsu 
maciņiem, es nespēju noticēt savām ausīm. 
Lielā ilūzija par to, ka īpašais tarifs pirmajām 
1200 kilovatstundām mums būtu jāuzskata par 
labdarību, ir ciniska manipulācija. 

Martā arodbiedrību pārstāvji Saeimai iesnie
dza gandrīz 26 tūkstošus vēstuļu, kuru rakstītāji 
bija iesaistījušies LBAS rīkotajā akcijā, paužot 
vēlmi Latvijā justies sociāli aizsargāti. Runa ir par 
priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas saglabā
šanu, kā arī par to, lai tiktu saglabātas tiesības 
uz atvieglotām pensijām par darbu kaitīgos un 
smagos darba apstākļos. Šajās vēstulēs iedzīvo
tāji prasīja arī samazināt sociālās apdrošināša
nas iemaksu likmi darba ņēmējiem. 

Sociālajam budžetam vajadzētu būt labklā
jības budžetam, kas gādā par veselības aprūpi, 
labu izglītību un nodrošinātām vecumdienām. 
Mums sociālais budžets vairāk saistās ar pabal
stiem, pabalstiem un vēlreiz pabalstiem. Viena 
pensiju reforma nav galā, kad jau iekūleņo nāka
mā. Vēl nav notikuši tādi brīnumi, ka nepārtrauk
ti bakstīta un grūstīta sistēma pēkšņi ņemtu un 
sakārtotos pati no sevis. Turklāt nu jau sākusies 
paaudžu sarīdīšana savā starpā. 

Arodbiedrības nekad neakceptēs tādas 
pārmaiņas valsts ekonomikā, kuru vienīgais 
arguments būs slidenā frāze: “Tas ir politisks lē
mums.” Tādiem paziņojumiem ar ekonomikas li
kumsakarībām nav nekāda sakara, jo aiz šādiem 
paziņojumiem tiek paslēpti lineāri griezieni tajās 
budžeta vietās, kurām vieglāk pieķerties l 

Mikrouzņēmumu darbiniekiem  
jādomā par savu sociālo 
nodrošinājumu 6. lpp.

Svarīgi, lai mājā būtu miers

Nu jau pamazām 
atkal ir iespēja 
ņemt cilvēkus 
atpakaļ darbā. 
Paši sapratām, ka 
esam par daudz 
“optimizējušies”, 
un no tā sāka ciest 
darba kvalitāte. 

8. lpp.

SIA “Cēsu klīnika” uzņemšanas nodaļas 
reģistratūrā. Cēsu rajona Veselības 
aprūpes darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētāja un Cēsu klīnikas 
Sterilizācijas nodaļas virsmāsa  
Valda Stanne (no labās), klīnikas finanšu 
direktore Iveta Ozoliņa, galvenā māsa 
Inga Biteniece un ģimenes ārsta prakses 
ārsta palīdze Illa Lingarte. 
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Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana nozarēs 
un uzņēmumos” aktualitātes

Projekta ietvaros LBAS konsultāci
ju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, 
Daugavpilī un Valmierā ikviens var 
bez maksas saņemt konsultācijas 
par darba tiesiskajām attiecībām 
un darba aizsardzību. Konsultanti 
palīdz arī sagatavot prasības pietei
kumus tiesai, ja strīds skar darba tie
siskās attiecības. 

l  l  l

Līdz maija beigām turpinās profesio-
nālās izglītības iestāžu pasniedzēju 
profesionālās pilnveides apmācība 
darba aizsardzībā piecās nozarēs:
•  Grāmatvedība, sekretariāta  

un biroja darbs
•  Autotransporta tehniskā apkope  

un remonts
•  Mežsaimniecība  

un mežsaimniecības tehnika
•  Tūrisma un viesmīlības pakalpojumi
• Skaistumkopšanas tehnoloģijas
Moduļus projekta ietvaros izstrādāja 
Valsts izglītības satura centrs.

l  l  l

Sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās 
domas pētījumu centru SKDS februārī 
veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja par 
darbinieku psihoemocionālā stāvokļa 
pašvērtējumu, ikgadējo atvaļinājumu 
izmantošanu, virsstundu darbu un 
koplīgumu esamību. Aptaujas rezultā
ti pieejami LBAS interneta mājaslapā 
www.lbas.lv sadaļā “Pētījumi”.

l  l  l

Top četri videosižeti par darba dro-
šības normu ievērošanu darba vietā 
un darba tiesisko attiecību izplatī-
tākajiem pārkāpumiem, lai atspogu
ļotu darba tiesisko un darba drošības 
normu neievērošanas sekas. Katrs 
sižets būs 3 minūšu ilgumā. Sižetus 
paredzēts izmantot apmācībai, kā arī 
informēšanai un izglītošanai izstādēs,  
konkursos, TV raidījumos utt.

l  l  l

Aprīlī saistībā ar Vispasaules darba 
aizsardzības dienu, kas tiek atzīmē
ta 28. aprīlī,  Rīgā notiks divu dienu 
konference, bet pirms tās Latvijas 
reģionos risināsies diskusijas, kurās 
tiks vērtēta situācija valstī darba aiz
sardzības, veselības un darba drošī
bas jomā. 

l  l  l

29. martā Rīgas Kinostudijā risinā
sies LBAS rīkotā konkursa “Smārts” 
fināls. Tajā tiksies sešas Latvijas vis
pārizglītojošo skolu komandas, kas 
uzvarēja reģionālajos pusfinālos. No 
9. aprīļa sestdienās LTV ēterā būs 
iespē jams vērot šī konkursa pusfinā
lus un arī izšķirošo cīņu par uzvaru.

l  l  l

13. aprīlī sāksies drošības kampaņa 
1. – 4. klašu skolēniem, ko LBAS rīko 
kopā ar Izglītības un zinātnes ministri
ju – Rīgā startēs un savu ceļojumu pa 
Zemgales un Kurzemes skolām sāks 
pirms diviem gadiem iepazītais dro
šais cimdiņš ToDo, kurš ciemosies pie 
bērniem Ogrē, Kuldīgā, Tukumā, Saldū, 
Dobelē, Ventspilī, Talsos, Liepājā, 
Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. ToDo un 
viņa komanda palīdzēs nostiprināt jau 
esošās un apgūt jaunas zināšanas par 
drošību dažādās situācijās. 

l  l  l

12. maijā tiks paziņoti “Ilgtspējas 
indeksa” rezultāti, kura izvērtēšanā 
šogad iesaistījušies 116 uzņēmumi.

Papildu informācija: projekta vadītāja 
Inga Svirska, tālr. 67 03 59 06,  

e-pasts: inga.svirska@lbas.lv 

Labas sadarbības 
kapitāls
Valda lepojas, ka visās iestādēs, kuru 
darbinieki apvienojušies Cēsu rajona 
Veselības aprūpes darbinieku arod
biedrībā, ir ļoti laba sadarbība ar dar
ba devējiem. Un tajās visās ir noslēgti 
koplīgumi.

– Labu sadarbību ar darba devēju 
var uzskatīt par arodbiedrības kapi
tālu. Bet tās labās attiecības un abpu
sējā uzticēšanās nerodas vienā dienā. 
Manuprāt, pats galvenais dokuments 
ikvienā darba kolektīvā, kur izveidota 
arodbiedrība, ir koplīgums. Veidojot 
koplīgumu, arodbiedrība ar darba de
vēju strādā vienotā komandā. Katru 
gadu koplīgumi tiek pārskatīti. Ja 
nekas būtisks, piemēram, iestādes fi
nansējums, nemainās, tad koplīgums 
vienkārši tiek pagarināts uz nākamo 
periodu. Pēdējos gados gan no dažiem 
labumiem ir nācies arī atteikties, taču 
būtiskākās lietas esam spējuši sagla
bāt. Īpaša vērība koplīgumā tiek pie
vērsta darbinieku izglītībai un reser
tifikācijai, iespēju robežās to atbalstot 
arī finansiāli.

– Ar katru darba devēju viena tik
šanās vienmēr bijusi pirmā. Un tai ir 
ļoti liela nozīme, kā veidosies mūsu 
turpmākās attiecības. Ko teikt un kā 
teikt – to vienmēr cieši pārdomāju. Es 
zinu, ka otra puse mani vēro un vērtē, 
jo es nāku runāt savā un daudzu citu 
vārdā. Viena reize gan bija tāda, kad 
darba devējs no šīs pirmās tikšanās pa
manījās “aizlaisties”. Pirms tam kolek
tīvs mani pat bija brīdinājis, ka vadība 
no sarunas mēģinās izvairīties. Un tā 
arī bija – es braucu uz norunāto tikša
nos, bet viņš jau ir ceļā uz Rīgu… Tad 
nu man nācās atstāt iesniegumu sekre
tārei par to, ka vēlos tikties. Pēc dažām 
dienām darba devējs atnāca pie manis 
un atvainojās par misēkli. No tā brīža 
mums izveidojās lieliska sadarbība… 
Es jau arī pa šiem gadiem esmu kaut 
ko iemācījusies. Mūsu slimnīcas biju
šais vadītājs dakteris Valdis Apinis reiz 
ieteicās, ka nevajag daudz ņerkstēt, bet 
reizēm kā ķirurgam ņemt skalpeli un 
griezt. Ja kaut ko esi izlēmis, ir jārīko
jas. Ja gāju pie daktera Apiņa ar kādu 
problēmu uz sirds, tad zināju, ka viņš 
vienmēr prasīs, kā es domāju to atrisi
nāt. Tā arī veidojās mūsu abpusējā sa
darbība, kas diez vai būtu veiksmīga, 
ja mēs tikai prasītu un prasītu, lai dod, 
bet paši līdzi nedomātu un nerīkotos. 
Nekad jau nav jāskrien otram virsū ar 
rungu vai kulakiem. Ja būs dialogs, 
būs arī abpusēji pieņemams rezultāts. 
Sadarbojoties ar jebkuru darba devēju, 
es vienmēr paturu prātā: ir jāpanāk, lai 
mājā būtu miers. Problēmas un kādas 
nesaprašanās jebkurā kolektīvā būs 
vienmēr, jo īpaši sieviešu kolektīvā. 
Bet darba videi jābūt tādai, lai visi va

rētu normāli strādāt. Es uzskatu, ka 
viena no arodbiedrības misijām ir arī 
saskaņas radīšana starp darbiniekiem 
un darba devēju, – uzskata V. Stanne. 

Tam piekrīt arī Cēsu klīnikas valdes 
priekšsēdētājs Guntars KNIKSTS:

– Neesmu te pārāk sens – kā nekā 
klīnikā strādāju tikai divus gadus –, 
taču nespēju atcerēties nevienu gadī
jumu, kad mums ar Valdu būtu izcē
lies kašķis. Cieša sadarbība – tā gan 
mums ir. 

Valda Stanne itin labi atceras to 
dienu, kad bijušais klīnikas vadītājs 
dakteris Apinis iepazīstinājis savu 
pēcteci – klīnikas tagadējo vadītāju 
Guntaru Knikstu – ar jauno darba 
vietu. Pamanījis pretim nākot Valdu, 
dakteris Apinis jau pa gabalu uzsaucis: 

– Sveiks, profsojuz*! – Un, vēršo
ties pie jaunā slimnīcas vadītāja, vēl 
piebildis: – Skaties labi, tev ar viņu būs 
daudz jāstrādā.

Un tā arī noticis. Cēsu klīnikas 
finanšu direktore Iveta OZOLIŅA 
uzsver, ka tieši Valda bijusi tā, kas mu
dinājusi vadību, lai operāciju bloka 
personāls ātrāk tiktu pie jauna spec
apģērba, kā arī neatlaidīgi rosinājusi 
slimnīcas vadību meklēt iespēju no
teikt piemaksas anestēzijas un intensī
vās terapijas māsām, jo apstākļi, kuros 
viņām nākas strādāt, tomēr uzskatāmi 
par īpašiem.

– Nevienu vērtīgu un labu ideju 
Iveta nav pagrūdusi malā. Viņa ir cil
vēks īstajā vietā, kas prot strādāt radoši 
un tajā pašā laikā ļoti racionāli. Tāpēc 
slimnīca turpina attīstīties, izmantojot 
katru iespēju un lieki nešķērdējot ne 
santīmu, – piebilst Valda.  

Kad par mediķu darba apstākļiem 
runā darba drošības speciālisti, viņi 
atzīst, ka nevienā citā nozarē strādājo
šajiem nenākas pārcilāt tādus smagu
mus, ar kādiem jātiek galā medicīnis
kās aprūpes personālam. 

– Diemžēl tā tas ir, – atzīst 
Cēsu klīnikas galvenā māsa Inga 
BITENIECE. – Iespēju robežās mēs 
cenšamies iepirkt slīdošos matračus. 
Taču speciālās ierīces slimnieku cel
šanai un pārvietošanai ir nesaprātīgi 
dārgas. Tās ir cenas, kuras mēs nespē
jam “pacelt”. Tāpēc esam priecīgi, ja 
vismaz kaut ko saņemam humānajos 
sūtījumos no ārvalstu kolēģiem. 

Streika mācības
– Pa visiem šiem gadiem bija tikai vie
na reize, kad bijām ļoti nobažījušies – 
kad 2008. gada oktobra beigās mediķi 
gatavojās divu dienu streikam un arī 
mūsu arodbiedrība bija paziņojusi, ka 
šajā streikā piedalīsies, – stresa situā
ciju slimnīcā saistībā ar arodbiedrības 
aktivitātēm atceras I. Ozoliņa.

– Mēs visu bijām ļoti labi pār
domājuši un izskaidrojuši, tāpēc arī 
streiks noritēja mierīgi. Vidzemes 

novadu avīzē “Druva” pirms streika 
publicējām arī lūgumu iedzīvotājiem, 
lai viņi cenšas izprast mūsu situāciju. 
Neatliekamā palīdzība, protams, tika 
sniegta arī streika dienās, tāpēc daļa 
mediķu šajā akcijā nevarēja piedalī
ties. Taču savu atbalstu streikotājiem 
viņi tomēr varēja paust, piespraužot 
īpašas šim gadījumam sagatavotas 
lentītes, –  stāsta V. Stanne.

Šis streiks palicis arī arodbiedrības 
priekšsēdētājas vietnieces Illas LIN
GARTES atmiņā. Ikdienā Illa strādā 
ģimenes ārsta praksē par ārsta palīdzi:  

– Lielākā daļa pacientu streiku 
uzņēma ar sapratni un mūs atbalstīja, 
taču bija arī neapmierinātie, kas pār
meta un dusmojās par to, ka uz pus
stundu pārtraucām pieņemšanu, pat 
neraugoties uz to, ka apmeklētājus par 
to iepriekš bijām brīdinājuši, turklāt 
pēc šīs simboliskās streika pusstundas 
pieņēmām visus pacientus arī pēc dar
balaika beigām.

Valda pamatoti lepojoties arī ar to, 
ka viņas vadītā arodbiedrība bijusi ļoti 
apņēmīga parakstu vācēja, kad pagā
jušā gada vasarā tika gatavota vēstule 
Eiropas Ombudam par situāciju ve
selības aprūpē Latvijā. No visā valstī 
kopā savāktajiem 54 000 parakstu 
Valdas “komandas” ieguldījums bija 
4114 paraksti.

– Tāda atsaucība nebija nevienā 
citā Latvijas rajonā, – stāsta Valda 
Stanne. – Vienu sestdienu augustā ar 
domes atļauju uz četrām dzīvākajām 
rīta stundām, kad visi iet uz tirgu vai 

citās dienas gaitās, devāmies uz Cēsu 
centru un savācām diezgan daudzu 
pilsētnieku parakstu. Poliklīnikā un 
slimnīcā vienu nedēļu dežūrēja jau
nieši no Sarkanā Krusta, skaidrojot 
parakstu vākšanas akcijas būtību un 
aicinot cilvēkus to atbalstīt.

Vienā laivā
Valdas Stannes vadītās arodbiedrības 
biedri darbojas arī Straupes narkolo
ģiskajā slimnīcā. Slimnīcas virsmāsa 
Regīna BLAUA ir Cēsu VADA valdes 
locekle. Uzreiz jāpiebilst – situāciju 

Straupē var uzskatīt par īpašu, jo arod
biedrībā iestājies arī darba devējs – šīs 
iestādes valdes priekšsēdētājs Pēteris 
KUPRĒVIČS. Un tieši viņu Latvijas 
Veselības un sociālās aprūpes dar
binieku arodbiedrība izvirzīja LBAS 
balvai “Sadarbības partneris 2010”. 
Minēto balvu šogad saņēma 11 darba 
devēji par veiksmīgi risinātu sociālo 
dialogu savos kolektīvos. Viens no 
galvenajiem kritērijiem, pēc kuriem 
tika vērtēti apbalvotie vadītāji, ir dar
binieku interešu ievērošana. Saņemot 
balvu – simbolisko zelta ozolzīli –, 
Pēteris Kuprēvičs to nosauca par ļoti 
patīkamu bonusu. 

Straupes slimnīcas darbinieki Cēsu 
VADA pievienojās tikai pirms nepilna 
gada. Būtiski un visai neierasti – to ro
sināja pats slimnīcas vadītājs. Un viņš 
bija pirmais, kurš uzrakstīja iesniegu
mu, lai tiktu uzņemts šajā arodbiedrībā. 
Pēc tam tika noslēgts arī jauns darba 
koplīgums ar jauniem noteikumiem. 
Atbilstoši iestādei pieejamajam finan
sējumam, personālam tika pārskatītas 
piemaksas par darbu īpašos apstākļos. 
Tagad, kad darbiniekiem jādodas uz 
kvalifikācijas kursiem Rīgā, darba de
vējs nodrošina transportu. Kad vien 
tas ir iespējams, lektori tiek aicināti uz 
Straupi, lai palielinātu kvalifikācijas 
pieejamību visiem darbiniekiem, kam 
tā ir nepieciešama, vienlaikus domājot 
arī par iestādes līdzekļu taupīšanu. 

– Var teikt, ka mūsu iesaistīšanās 
kārtīgā darboties spējīgā arodbiedrībā 
bija likumsakarīga, jo “situācija bija 
nobriedusi”. Pirms tam viens otrs dar
binieks bija paradis – kā tik kaut kas 
ienāk prātā, tā kulaks galdā un kašķis 
pa visu māju. Kad sapratu, ka tālāk 
tāda dzīvošana nav izturama, konsul
tējos ar LVSADA priekšsēdētāju Valdi 
Keri. Tad arī noskaidroju, ka mums ir 
iespēja iekļauties stiprā arodbiedrībā, 
kas darbojas tepat kaimiņos Cēsīs. No 
pagājušā gada 12. maija, kad  pievie
nojāmies Cēsu VADA, tajā iestājušies 
36 mūsu slimnīcas darbinieki. Tā kā 
mēs Valdas “ģimenē” esam jaunākie, 
tiekamies un apspriežamies bieži. Es 
nepavisam nekautrējos lūgt viņas pa
domu un atbalstu, jo īpaši tad, kad ri
sināmi sarežģītāki jautājumi. Protams, 
arī mūsu kolektīvā risinās diskusijas 
par atalgojumu, kur nu bez tām!? Lai 
nebūtu lieku runu riņķī un apkārt, 
savam kolektīvam esmu skaidri patei
cis – vai nu mēs visi esam vienā laivā 
un kopā airējamies uz saulaino krastu, 
vai arī tumsā grūžam cits citu pa vie
nam no tās laivas ārā. Tikai tad neiz
bēgami pienāks rīts, kad laivā kāds 
būs palicis pavisam viens kaijām no
knābāšanai. Savulaik mani dažs labs 
mēģināja pierunāt atlaist daļu darbi
nieku, lai citiem paceltu algas… Mēs 
krīzes laikā nevienu darbinieku ne
atlaidām. Mums visi ir nepieciešami, 
lai slimnīca varētu funkcionēt, jo jau 
tā sauktajos labajos gados darbinieku 
bija tikai tik, lai mēs vispār spētu tikt 
galā darbiem. Nebija neviena lieka, 
kuru varētu atļauties atlaist. Bagāti 
nekad neesam bijuši, bet arī par na
badzību neesam raudājuši. Pēdējos 
divdesmit gados pat ne par dienu ne
esam aizkavējuši algu izmaksu – tas ir 
kā akmenī iecirsts. Neslēpšu, ka liels 
atbalsts mums ir arī lietišķā sadarbība 
ar Veselības ministriju un Veselības 
norēķinu centru. Arodbiedrību es uz
skatu par savu domubiedru, ar kuru 
vienmēr var apspriesties, lai pieņemtu 
saprātīgāko lēmumu. 

Pēteris Kuprēvičs labi redzamā vie
tā savā darba kabinetā nolicis zīmīti, 
kuru savulaik viņam atstājis slimnīcas 
bijušais vadītājs Edmunds Rudzītis. 
Tajā rakstīts: “Priekšnieks nevar būt 
ļoti demokrātisks, jo tad viņam ne
kas nesanāks. Taču jābūt taisnīgam.” 
Slimnīcas vadītājs šo principu respek
tē un ievēro l 

* arodbiedrība (krievu val.) 

Aktualitātes

Savam kolektīvam 
esmu skaidri 
pateicis – vai nu mēs 
visi esam vienā laivā 
un kopā airējamies 
uz saulaino krastu, 
vai arī tumsā grūžam 
cits citu pa vienam 
no tās laivas ārā.
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Valsts SIA 
“Straupes 
narkoloģiskā 
slimnīca” vadītājs 
Pēteris Kuprēvičs 
(no kreisās) 
un Veselības 
ministrijas 
valsts sekretāra 
vietnieks 
Juris Bundulis 
LBAS balvas 
“Sadarbības 
partneris 2010” 
pasniegšanas 
ceremonijā.
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“Olainfarm”  
tur solījumu –  
palielina darbinieku 
skaitu un ceļ algas

Pagājušā gada septembrī “Darbinieku Avīzes” 7. numurā publicētajā materiālā 
““Olainfarm” formula – abpusēja cieņa” stāstījām par šā uzņēmuma arodbiedrības 
un darba devēja veiksmīgās sadarbības modeli. Jau tobrīd, pakāpeniski pieaugot 
produkcijas realizācijas apjomiem, “Olainfarm” sāka palielināt darbinieku skaitu. 
Nākamais solis, ko gaidīja uzņēmumā strādājošie, bija algu kāpinājums, ko uzņēmu
ma vadība bija solījusi, tiklīdz radīsies tāda iespēja. 

Un labā ziņa ir tā, ka šogad algu fonds uzņēmumā jau pieaudzis par vairāk nekā 9 %.
– Algas ir palielinātas visiem vairāk nekā 700 darbiniekiem, taču katram šis pie

augums ir atšķirīgs, ņemot vērā konkrētā cilvēka sasniegtos rezultātus un darba pro
duktivitāti, – uzsver AS “Olainfarm” valdes loceklis Salvis Lapiņš.

Pērn uzņēmums strādāja ar vairāk nekā 3,5 miljonu latu peļņu, kas ir gandrīz par 
50 % vairāk nekā 2009. gadā. Veiksmīgi pieaudzis produkcijas realizācijas apjoms. 
Šogad plānots uzņēmuma apgrozījumu palielināt vēl vismaz par 10 %.  

– Mēs turējām saviem darbiniekiem doto vārdu. Un esam arī vienojušies: ja vien 
būs tāda iespēja, turpināsim celt algas. Taču tas, kā patlaban valdība “rausta” nodok
ļus, nedod mums iespēju pielikt punktu uzņēmuma budžetam. Līdz ar to arī nevaram 
saviem darbiniekiem pateikt, vai un par cik vēl šogad varēsim kāpināt algu fondu. Šo 
situāciju var salīdzināt ar spēli, kurā noteikumi tiek mainīti pēc katra gājiena. Mēs jau 
esam noguruši no šīs nenoteiktības un varbūtības, ka ik pa brīdim nodokļi atkal mai
nās. Tāpēc gandrīz esam ar mieru, lai kaut būtu “mazliet sliktāki” nodokļi, bet vismaz 
fiksēti līdz gada beigām, – piebilst S. Lapiņš l

Atgriežoties pie publicētā

Ilma RUGĀJA

Š ogad “Solidar” pasniedza 
trīs “Sudraba rozes”. Balva 
nominācijā “Sociālais tais
nīgums Eiropā” tika pie

šķirta Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrībai 
(LVSADA) par pieejamas un kvalita
tīvas veselības aprūpes aizstāvēšanu 
Latvijā. Šī ir pirmā tik augsta Eiropas 
līmeņa atzinība, kādu saņēmusi 
Latvijas arodbiedrība. Balvu pasnieg
šanas ceremonijā Eiropas Parlamentā 
Briselē piedalījās LVSADA priekšsē
dētājs Valdis Keris.

LVSADA “Solidar” balvai Eiropas 
kategorijā izvirzīja Eiropas Sociālistu 
partija, augsti vērtējot un atbalstot 
mūsu arodbiedrības neatlaidību, cen
šoties panākt Latvijas veselības aprū
pes jomā strādājošo algu palielinā

šanu, darba apstākļu uzlabošanu un 
darba slodzes samazināšanu. Īpaši tika 
novērtēta aktivitāte sabiedrības uzma
nības piesaistīšanā veselības aprūpes 
nozares problēmām – LVSADA sa
gatavoto sūdzību Eiropas Ombudam 
parakstīja 54 000 Latvijas iedzīvotāju. 
Šāds sabiedrības atbalsts arodbiedrību 
prasībām tika atzīts par nepārprotamu 
signālu tam, ka veselības aprūpe valstī 
nonākusi kritiskā situācijā. Tagad sū
dzība atrodas Eiropas Ombudā, kur 
risinās izmeklēšana.

Briselē V. Keris tikās ar Eiropas no
darbinātības, sociālo lietu un iekļauša
nas komisāru Lāslo Andoru, “Solidar” 
prezidentu Jozefu Veidenholceru, 
Eiropas Arodbiedrību federācijas 
(ETUC) ģenerālsekretāru Džonu 
Monku, Eiropas Sabiedrisko pa
kalpojumu arodbiedrību federāci
jas (EPSU) ģenerālsekretāri Kerolu 
FišbahuPitelu un vairākiem Eiropas 
Parlamenta deputātiem. Sarunu gaitā 
izskanēja atbalsts LVSADA neatlai
dībai, protestējot pret neapskaužamo 
situāciju veselības aprūpes jomā un 
cīnoties par kvalitatīvas veselības ap
rūpes pieejamību. Vairāki no Latvijas 
ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti, 
uzklausījuši V. Keri, atbalstīja nozares 
arodbiedrības viedokli, ka finansē
jums veselības aprūpei mūsu valstī 
noteikti jāpalielina.

– Sarunas gaitā Lāslo Andors atzi
na, ka krīzes apstākļos Eiropā kopumā 
ir pieļauta zināma atkāpšanās no soci
ālo garantiju standartiem, tāpēc ir sva
rīgi pēc iespējas ātrāk šo kļūdu labot, 
jo veselības aprūpes stāvoklis Latvijā 
ir neapskaužams, – stāsta V. Keris. 
– Situācija ir tik sarežģīta un smaga, ka 
to nevar akceptēt, to nevar ignorēt un 
nevar atlikt tās risināšanu. Protams, 
diez vai būtu pareizi, ja Eiropas 

Savienībai tagad būtu jāpieņem at
sevišķa direktīva par to, kā organizēt 
veselības aprūpi Latvijā, bet jāatzīst, ka 
situācija Latvijā šobrīd ir pretrunā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību har
tas prasībām par pieejamu un kvalita
tīvu veselības aprūpi.

Vai mums ir izdevies panākt kādus 
reālus rezultātus? Domāju, par rezultā
tu var uzskatīt arī to, ka valdības rīcības 
plānā ir definēts, ka 2014. gadā veselī
bas aprūpes finansējumam jābūt 4,5 % 
apmērā no iekšzemes kopprodukta 
(IKP). Tas bija viens no sociālo partne
ru priekšlikumiem valdībai. Un valdība 
to beidzot ir uzklausījusi. Tiesa, sagla
bājas bažas gan par nākamo, gan aiz
nākamo gadu, jo par tiem nav noteikti 
nekādi indikatīvie rādītāji. Šogad vese
lības aprūpei atvēlēti tikai 3,3 % no IKP. 
Nepietiekamais finansējums joprojām 
ir veselības aprūpes galvenā problēma. 

Mēs uzskatām, ka tā nauda, kas pa
pildus tiks ieguldīta veselības aprūpē, 
vispirms jānovirza pacienta iemaksu 
samazināšanai un ārstniecības personu 
darba samaksas paaugstināšanai.

V. Keris piebilda, ka kuluāru sa
runās Eiropas Parlamenta deputāti 
Latvijas valdību vērtējuši kā šobrīd 
visliberālāko valdību ES, taču tajā pašā 
laikā atzinuši, ka šajā gadījumā nav 
iemesla sajūsmai, jo mūsu valdības 
politika pret sabiedrības sociālajām 
vajadzībām ir pārāk liberāla un tik ig
norējoša, ka tas jau sāk kompromitēt 
liberālās politikas būtību. LVSADA 
vadītājs uzskata, ka starptautiskā rezo
nanse varētu būt atbalsts arodbiedrī
bas turpmākajai darbībai, lai situāciju 
veselības aprūpē ietekmētu par labu 
visai Latvijas sabiedrībai. 

LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers, vērtējot LVSADA paveikto, 

uzskata, ka īpaši nozīmīgi ir tieši tas, 
ka arodbiedrība ne tikai mērķtiecīgi 
atbalsta savu biedru un citu veselības 
aprūpes nozarē strādājošo intereses, 
rūpējoties par viņu darba vidi, sociāla
jām garantijām un labklājību, bet arī 
iestājas par iedzīvotāju interesēm un 
tiesībām uz pieejamu veselības aprūpi.

Šogad “Sudraba roze” starp
tautiskajā kategorijā tika piešķirta 
Pakistānas nevalstiskajai organizācijai 
“Darba izglītības fonds”, kas vidusmē
ra iedzīvotājiem nodrošina palīdzī
bu sociālo, ekonomisko un politisko 
tiesību aizstāvībā. Savukārt balvu par 
mūža ieguldījumu sociālā taisnīguma 
veicināšanā saņēma jurists Robērs 
Badintē, kas bijis Francijas tieslietu 
ministrs. Tas bija pagodinājums par 
viņa darbu cilvēktiesību aizstāvībā un 
iestāšanos par nāvessoda atcelšanu 
Francijā 1981. gadā l

“Sudraba roze” uzplaukst arī Latvijā
LVSADA saņem balvu par sociālā taisnīguma un solidaritātes veicināšanu

“Solidar” “Sudraba rozes” balvas pasniegšanas ceremonija Eiropas Parlamentā Briselē 2011. gada 1. martā. 
“Solidar” ģenerālsekretārs Konijs Reiters (otrais no labās) un balvas ieguvēji – LVSADA priekšsēdētājs Valdis 
Keris (pirmais no kreisās), jurists, bijušais Francijas tieslietu ministrs Robērs Badintē un Pakistānas nevalstiskās 
organizācijas “Darba izglītības fonds” direktors Halids Mamūds (pirmais no labās).
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Eiropas nevalstisko organizāciju apvienība “Solidar” šopavasar 
jau vienpadsmito reizi pasniedza “Sudraba rozes”. Tās ir balvas, 
kas tiek piešķirtas par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem 
sociālā taisnīguma un solidaritātes veicināšanā. 

Uzziņai
“Solidar” pārstāv 52 nevalstiskas 
organizācijas, kas darbojas 90 val
stīs. Kopš 2000. gada, kad tika 
iedibināta “Sudraba rozes” balva, 
tā pasniegta jau 11 reizes. Līdz šim 
Baltijas valstīs šo balvu bija saņēmu
si tikai Lietuvas Samariešu apvienība 
(2005). “Solidar” pagodinājusi arī at
sevišķu personību īpašo ieguldījumu 
sociālā taisnīguma un solidaritātes 
veicināšanā. Piemēram, 2006. gadā 
“Sudraba roze” tika pasniegta 
Somijas prezidentei Tarjai Halonenai. 
Kopumā pa šiem gadiem ir piešķirtas 
42 “Sudraba rozes” balvas, kas savus 
īpašniekus atradušas ne tikai Eiropā, 
bet arī citos kontinentos. 

S mārts ir zinošs, mērķtie
cīgs un atjautīgs, tāpēc viņš 
kļuvis par vispārizglītojošo 
skolu 10.–12. klašu skolē

nu konkursa “Smārts. Spēle tiem, kas 
mācās” zīmolu. Konkurss risinās tri
jās kārtās. Februārī konkursa pirma
jā kārtā skolēniem vajadzēja 
pierādīt savas zināšanas par 
darba tiesiskajām attiecībām, 
darba drošību, sociālo dialogu 
un arodbiedrībām, atbildot uz 
jautājumiem internetā. Marta 
vidū piecos pusfinālos startēja 
visu Latvijas reģionu piecas zinošākās 
komandas. Pirms pusfināliem koman
das piedalījās īpašās apmācībās, kuras 
vadīja LBAS darba tiesību un darba 
aizsardzības konsultanti, bet Latgales 
reģiona skolēnu apmācībā iesaistījās 
arī Latgales reģionālā Valsts darba in
spekcija.

Konkursa finālā, kas notiks 
29.  martā, piedalīsies “smārtiņi” no 
Rīgas Valsts ģimnāzijas 10.d klases, 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. ko
merczinību klases, Kandavas Kārļa 
Mīlenbaha vidusskolas 12.a klases, 
Preiļu valsts ģimnāzijas 12. klases 

3.d  kursa un Limbažu 3. vidusskolas 
11.a/c klases. Katrs uzvarētājkoman
das dalībnieks dāvanā saņems “iPod 
nano” atskaņotāju, turklāt savai skolai 
vēl papildus nopelnīs portatīvo pro
jektoru. Pārējo četru fināla komandu 
skolas kā balvu saņems iespēju papil
dināt savas skolas bibliotēku ar grāma
tām 150 latu vērtībā.

No 9. aprīļa sestdienās “Smārta” 
pusfinālus un pēc tam arī finālu būs 
iespējams noskatīties LTV programmā.

LBAS priekšsēdētāja vietniece 
Līvija Marcinkēviča, kas piedalījās 
visu reģionu pusfinālu komandu vēr

tēšanā, uzsver, ka vispusīga informāci
ja par darba tiesībām ir intelektuālais 
kapitāls, kas jauniešiem dod lielāku 
drošību un pārliecību, nonākot reālās 
darba attiecībās. 

Viens no šā konkursa organizēša
nas impulsiem bija bēdīgā statistika: 

Latvijā 65  % no visiem nelai
mes gadījumiem darbā notiek 
ar cilvēkiem, kuru darba stāžs ir 
mazāks par trim gadiem. Jaunos 
darbiniekus biežāk skar arī darba 
tiesisko attiecību pārkāpumi – ar 
viņiem mēdz nenoslēgt rakst

veida darba līgumu, viņus biežāk ne
pamatoti atbrīvo no darba un pieļauj 
citus pārkāpumus.

Konkursa “Smārts. Spēle tiem, kas 
mācās” mērķis ir veicināt vispārizglī
tojošo skolu interesi un izpratni par 
darba tiesībām un darba aizsardzību, 
kā arī piesaistīt skolēnu uzmanību 
tām prasmēm un zināšanām, kas ir 
nepieciešamas sekmīgai karjeras uz
sākšanai. Konkursu organizē LBAS ar 
Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbal
stu un sadarbībā ar Izglītības un zināt
nes ministriju, Labklājības ministriju 
un Valsts darba inspekciju l

“Smārts” – zinošs un drošs
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“Darbinieku Avīzes” apaļā 
galda diskusijā piedalījās:

Jānis KAJAKS – LBAS eksperts 
tautsaimniecības jautājumos

Arnis KAKTIŅŠ – pētījumu 
centra SKDS direktors

Jānis NAGLIS – Latvijas 
viesnīcu un restorānu 
asociācijas prezidents

Ināra PĒTERSONE – Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) 
Nodokļu kontroles pārvaldes 
direktore

Vilnis VIRZA – Valsts darba 
inspekcijas (VDI) vadošais 
juriskonsults, nereģistrētās 
nodarbinātības analītiķis

J. Naglis: – Kā jūs domājat, 
cik reižu lēnāk pēdējos ga
dos aug Latvijas iedzīvotāju 
mati? Ja mērīt pēc nodok

ļiem, kas valsts budžetā ienāk par fri
zieru sniegtajiem pakalpojumiem, tad 
sanāk, ka tagad mēs matus griežam 
četras reizes mazāk nekā 2008. gadā. 
Nodokļu ieņēmumu kritums sākās tajā 
brīdī, kad pievienotās vērtības nodokli 
frizieru pakalpojumiem pacēla no 5 % 
līdz 21 %. Līdz tam zemais PVN frizie
riem nebija liels stimuls klientus aicināt 
uz savām mājām. Toties līdz ar četrkārt 
pieaugušo nodokli interese pieauga 
zibenīgi. Man tagad vajadzētu teikt: 
“Slikti! Kā tā var!? Nodokļi ir jāmak
sā!” Pa to laiku nodoklis jau ir 22  %. 
Viesnīcā vajag frizieri. Jūs domājat, ka 
ir viegli atrast kādu, kas gribētu nākt 
strādāt? Darba vieta iekārtota – krēsls 
un galds stāv. Protams, pārmērīgi liela 
alga pie mums nebūs, bet iztikai sa
nāks. Vakanci izsludinājām pirms pus
otra mēneša, bet tā vēl aizvien ir brīva. 
Protams, ziema ir klusāks laiks, vasarā 
būs vairāk ārzemnieku, varbūt tad...

I. Pētersone: – Pakalpojumu jomā 
ēnas ir nesalīdzināmi garākas nekā 
citur. Frizieru un manikīru pakalpo
jumu jomā tās ir ļoti garas. Taču man 
pirms vairākiem gadiem, kad PVN par 
pakalpojumiem salonos bija tikai 5 %, 

frizieres žēlojās, ka izcenojumi ir aug
sti, bet viņas saņemot maz, jo lielāko 
daļu no tā, ko samaksā klienti, patur 
salona īpašnieks. Cilvēki tagad rēķina 
daudz vairāk un daudz rūpīgāk nekā 
pirms četriem gadiem. Tās pašas fri
zieres aizdomājas, vai viņas spēj nopel
nīt tik daudz, lai spētu segt salona ad
ministratīvās izmaksas. Un lēmums ir 
par labu biznesam mājās. Zināmas ne
ērtības tās ir, bet iztikai sanāk vairāk.

J. Naglis: – Mūsu asociācija pie
dalās ēnu apkarošanas pasākumos, jo 
mēs no šīs pelēkās ekonomikas ciešam. 
Redziet, pat frizierei nav izdevīgi nākt 
strādāt, ja darba devējs par viņu no
maksā visus nodokļus – par maz sanāk 
“uz rokas”. Lielie uzņēmumi no ēnām 
cieš vairāk nekā mazie. Nespēju iedo
māties, kā uzņēmums ar 160 darbinie
kiem var uztaisīt melno kasi.

– Ināra, vai jūs piekrītat viedok-
lim, ka liels uzņēmums nevar uztaisīt 
melno kasi?

I. Pētersone: – Nepiekritīšu tam, 
ka nevar, bet lielā uzņēmumā to izdarīt 
ir daudz sarežģītāk, ir jāiesaista grā

matvedības dienests, neizbēgami rodas 
līdzzinātāji.

– Ko nodokļu izmaiņas šogad no-
darījušas viesnīcu un restorānu biz-
nesam?

J. Naglis: – Ja runāt par konkrē
tu piemēru, viesnīcu “Islande Hotel”, 
tad mums šogad saistībā ar visām no
dokļu izmaiņām – nodokļi, nodevas, 
akcīze alkoholam, bezalkoholiskajiem 
dzērieniem un kafijai, vēl kaut kas – ar 
apgrozījumu aptuveni 2,7  miljoni latu 
papildus jāieņem 127 tūkstoši eiro jeb 
90 tūkstoši latu. Ja pērn mums bija ap
mēram 71 000 “viesu naktis”, tad sanāk, 
ka šogad katra viesnīcas istaba ir par 
1,8 eiro par nakti dārgāka. Atkarībā no 
cenu līmeņa, citām Latvijas viesnīcām 
šī amplitūda svārstās no 0,8 eiro līdz 
pat 7 eiro. Tā summa ir jāliek klāt cenai, 
kas tiek prasīta no klienta.

A. Kaktiņš: – Iedzīvotāju attiecī
bas ar valsti ir kā sociāls kontrakts. 
Demokrātijas valstīs, ja ne visi, tad 
vismaz vairākums tajā dzīvojošo ir 
vienojušies par kaut kādiem spēles 
noteikumiem. Un demokrātijās ir savi 
instrumenti, kā mazākumam liek vai 
piespiež pakļauties vairākuma gribai. 
Ja šis mehānisms nestrādā, tad valsts 
ir vāja. Īstenojoties sliktākajam sce
nārijam, tāda valsts sabrūk. Ir virk
ne indikatoru, kas man liek teikt, ka 

valsts sāk brukt no iekšienes. Cilvēki 
no šejienes nepazudīs, bet pēc gadiem 
desmit šī valsts varētu būt pavisam ci
tāda. Nodokļi šajā kontekstā ir ļoti bū
tisks rādītājs. Pasaules vēsturē daudzas 
revolūcijas ir notikušas nodokļu dēļ. 
Spriežot pēc SKDS veiktajām aptau
jām, aizvien vairāk cilvēku Latvijā uz
skata, ka nodokļu sistēma pret viņiem 
un viņu ģimenēm nav godīga.

J. Naglis: – Mēs visi esam tendēti 
uz pārdali un domājam kā patērētā
ji, ko tik paņemt no valsts. Mums no 
valsts tikai vajag. Izglītību, pensijas, 
drošību. Tā ir egoistiska indivīda do
māšana. Bet slikti, ja līdzīgi – kā tikai 
paņemt – domā valsts.

A.  Kaktiņš: – Turklāt vairākums 
iedzīvotāju domā, ka nauda Latvijā 
netiek tērēta jēgpilni. Visskarbāk ir ar 
morāli – vairākums iedzīvotāju attais
no daļēju nodokļu nemaksāšanu, uz
skatot, ka nodokļu sistēma nav godīga. 
Tikai 27 % aptaujāto teica, ka daļēja 
nodokļu nemaksāšana ir morāli nepie
ņemama. Salīdzinājumam, Amerikā 
tā domā gandrīz 80 %. Turklāt ameri

kāņi nebūt nav no tiem, kas ies rindā 
stāvēt, lai nomaksātu nodokļus. Mūsu 
cilvēki nedomā, ka nemaksāt nodokļus 
ir slikti un viegli attaisno nodokļu ne
maksāšanu. Aizvien vairāk aptaujās iz
jautāto cilvēku izsakās, ka vēlas saņemt 
pēc iespējas vairāk šodien un ir gatavi 
nodokļu nemaksāšanai, nedomājot un 
“aizmirstot” par savu pensiju nodro
šinājumu “kaut kad”. Tāds viedoklis ir 
bijis arī labākos gados, taču tagad tā 
domā daudz vairāk cilvēku. Tikai ap
mēram katrs trešais no aptaujātajiem ir 
atbildējis, ka pensija nākotnē ir tā, kas 
motivē maksāt nodokļus. Vairāk nekā 
piektā daļa aptaujāto saka, ka viņiem 
nav nekādas motivācijas maksāt no
dokļus. 

V. Virza: – Motivācija rodas tad, ja 
nodokļi ir saprātīgi un to maksāšana 
rada noteiktas garantijas. 

J. Naglis: – Daudzi nedomā ilg
termiņā tāpēc, ka viņiem ir nopietnas 
saistības īstermiņā. Kredīta atmaksa 
jāveic katru mēnesi... 

A. Kaktiņš: – Runa ir arī par uzti
cību valstij. Uzticība valstij tieši atspo
guļojas nodokļu maksāšanā vai, gluži 
pretēji, nemaksāšanā. Ja cilvēki neuzti
cas valstij, ir aplam domāt, ka viņi čakli 
maksās nodokļus.

J.  Naglis: – Sabiedrību nedrīkst 
šmaukt. Ar sabiedrību ir jārunā atklāti 
gan tad, kad ir labi, gan tad, kad ir slik
ti. Vajag skaidrot. Un darīt to jau tad, 
kad pastāv kaut neliels risks, nevis tad, 
kad ūdens smeļas mutē un caurums 
sienā ar gleznu vairs nav piesedzams. 
Kā ir pie mums? Iedod burkānu un 
sasola vēl visādas labas, bet nereālas 
lietas. Zina, ka nebūs, bet muld.

A. Kaktiņš: – Diskusijas, par cik 
vēl celt nodokļus, nu jau vairs nav tikai 
ekonomisks, bet filozofisks jautājums. 
Valsts un tās iedzīvotāju nerakstītais 
sociālais kontrakts, kam būtībā jāsa
tur kopā visa valsts, vismaz saistībā ar 
nodokļiem, pie mums vairs nepastāv. 

Aptauju rezultāti liecina, ka iedzīvo
tāji katru nākamo nodokļu celšanu 
traktē kā kādas ļaunas un svešas varas 
gribu. Ja cilvēki ir pārkāpuši pāri savai 
iekšējai morāles barjerai un pieļauj, ka 
nodokļus var nemaksāt, tad ar tālāku 
nodokļu celšanu vien nevar panākt, lai 
šie cilvēki maksātu nodokļus. Protams, 
ne visi, bet vairākums pretosies un 
centīsies izvairīties no nodokļiem, kā 
vien spēs. Jo augstākas būs nodokļu 
likmes, jo vairāk būs to, kas nevēlēsies 
šos nodokļus maksāt. Jā, tas izskatās 
pēc strupceļa.

I. Pētersone: – Visvairāk nemierā 
ar esošo nodokļu politiku ir tie, kam 
grūti šmaukties – pašvaldības, lie
lie uzņēmumi... Savukārt tie, kas var 
izvairīties no nodokļu maksāšanas, 
klusē. Viņi nesaka neko un diskusijās 
neiesaistās. Viņi nav maksājuši un ne
maksās, neatkarīgi no nodokļu likmes.

V. Virza: – Tātad turpināsies tāpat 
kā līdz šim – ņems aizvien vairāk un 
vairāk no tiem, kuri maksā. Tie, kas 
pilnībā vai daļēji strādā ar “aplok šņu 
algām”, valsts ietekmi jutīs tikai pastar
pināti. Un nav jau tikai tā, ka tikai dar
ba devējs ir “aplokšņu algu” iniciators. 
Atsevišķos gadījumos to ierosinājuši 
darbinieki, lūdzot ļaut strādāt bez līgu
ma, lai, piemēram, varētu turpināt sa
ņemt bezdarbnieka pabalstu. Algu ap

loksnē akceptē arī tie, no kuru oficiālās 
algas tiek ieturēti alimenti – nelegālie 
ienākumi ļauj vairāk naudas paturēt 
savā kabatā. Starp citu, reti kurš darba 
ņēmējs, kas nav sajūsmā par algu ap
loksnē, par to ir arī gatavs iebilst darba 
devējam vai vērsties uzraugošajās insti
tūcijās, jo vairāk par visu baidās zaudēt 
darbu un līdz ar to arī šos “zemletes” 
ienākumus.

– Vai tad, kad VDI inspektori rei-
dos konstatē nelegālo nodarbinātību, 
vienmēr ir iemesls domāt, ka darba 
devēji ne tik daudz nevar, cik negrib 
maksāt nodokļus?

V. Virza: – Ne visos, bet aptuveni 
95  gadījumos no 100. Pārējos gadīju
mos tā bijusi darba devēja nezināša
na, nolaidība vai aizmāršība. Pārsvarā 
gadījumu daļa nodokļu tiek samaksā
ti – darba devējs darbiniekiem oficiāli 
maksā minimālo algu, bet pārējo līgto 
summu izsniedz aploksnē.

J. Kajaks: – Līdz aplokšņu algai 
cilvēks var nonākt tajā brīdī, kad, sa
maksājis visus nodokļus, viņš saprot, 
ka nekam citam naudas vairs nav, ka 
ar atlikumu nav iespējams pabarot ne 
sevi, ne ģimeni, ka vairs nav naudas 
komunālajiem maksājumiem. Lielā 
mērā to nosaka neticība sociālajai ap
drošināšanai un pensiju sistēmai – par 
to zina kā par eksistējošu sistēmu, bet 

Manuprāt, nevajadzētu 
uztraukties, ja ēnu zonā 
strādājošie tiktu izmesti 
no aprites, jo šobrīd viņi 
traucē tiem, kas nodokļus 
maksā godprātīgi.    

Vilnis VIRZA

Tagad daudz vairāk 
uzmanības veltām 
preventīvajam darbam, 
lai uzņēmējs pēc iespējas 
neiekultos problēmās. 
   

Ināra PĒTERSONE 
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Kā valsti izvilkt   
no aploksnes?

Valsts bez nodokļiem izdzīvot nevar.
Ēnu ekonomika grauj valsti, ķeroties klāt tās pamatiem.

Tās abas ir neapgāžamas patiesības. Lai valsts pamati būtu stipri, mēs cenšamies 
apkarot ēnu ekonomiku. Bet tajā pašā laikā tiek pacelti nodokļi, kas faktiski ir 

instruments, lai pūķim vienas nocirstas galvas vietā ataugtu trīs jaunas.  
Un algas, kas bijušas aploksnēs, tajās ieslīd vēl dziļāk. 

Tā pavisam īsi varētu raksturot situāciju, kuru atzīstam par esošu,  
bet ne par akceptējamu.  
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neko labu par to vairs nedomā. Tā arī 
veidojas apburtais loks – ir aplokšņu 
algas, no tām netiek maksāti nodokļi, 
valstij nodokļu naudas nav, līdz ar to 
valsts nevar nodrošināt iedzīvotājiem 
nepieciešamos sociālos pakalpoju
mus... 

– Paraugoties uz Valsts ieņēmu-
mu dienesta pēdējā laika aktivitā-
tēm, ir skaidri redzams, ka tematisko 
pārbaužu vietā tagad vairāk uzmanī-
bas tiek veltīts auditiem – efektīvā-
kai darba formai.

J. Naglis: – Un tas ir labi – to saku 
kā uzņēmējs. Pēdējā laika pieredze sa
darbībā ar VID man liek teikt, ka tas 
aizvien vairāk cenšas konsultēt un pa
līdzēt, brīdināt.

I. Pētersone: – Mēs jau arī ieklau
sījāmies uzņēmēju viedokļos par 
VID darba stilu un metodēm. Tagad 
daudz vairāk uzmanības veltām pre
ventīvajam darbam, lai uzņēmējs pēc 
iespējas neiekultos problēmās. Līdz 
ar VID reorganizāciju informācija 
tiek apkopota vienuviet un ir pār
skatāmāka, tātad arī problēmas labāk 
ieraugāmas. Ja redzam, ka starp uz
ņēmēja partneriem ir kāds “aizdomī
gais”, VID nav tiesību ieteikt konkrē
tu rīcību, kā uzņēmējam rīkoties, bet 
uzņēmēja vērību partneru šaubīgai 
rīcībai mēs varam pievērst. 

– Vai tā ir tiesa, ka daļa uzņēmēju 
nodokļus nemaksā tāpēc, ka nevar 
samaksāt, bet citi, kas maksāt varē-
tu, nemaksā tāpēc, ka nemaksā citi? 
Varbūt pareizāk būtu ļaut bankrotēt 
tiem, kas nevar samaksāt, lai izdzīvo 
stiprākie?

I. Pētersone: – Sāksim ar to, ka, 
atklāti runājot, neviens negrib maksāt 
nodokļus. Ir gadījumi, kad uzņēmējam 
nav no kā maksāt un nodokļu piedzi
ņu nav pret ko vērst, jo uzņēmējam 
nav aktīvu. Tad jāskatās, vai tā ir bijusi 
biznesa neveiksme vai ļaunprātība, ku
ras dēļ izveidojies šāds stāvoklis. Ja tā 
ir ļaunprātība, tad, manuprāt, par to 
vajadzētu paredzēt kriminālatbildību. 

V. Virza: – Neoficiāli mēģinām da
līt uzņēmējdarbības vidi zonās – baltā, 
pelēkā, melnā... Manuprāt, nevajadzē
tu uztraukties, ja ēnu zonā strādājo
šie tiktu izmesti no aprites, jo šobrīd 
viņi traucē tiem, kas nodokļus maksā 
godprātīgi. Liela nozīme ir arī sabied
rības izpratnei par to, kādu ļaunumu 
uzņēmējdarbības videi un valstij ko
pumā nodara cenu dempings un ne
godīga konkurence, kas tiek panākta 
ar nodokļu nemaksāšanu. Manuprāt, 
viena no iespējām, kā varētu būtiski 
samazināt nelegālo nodarbinātību un 
algu maksāšanu aploksnēs, būtu īpašas 
sankcijas pret tiem uzņēmējiem, kuri 

būs pieķerti tādos grēkos. Piemēram, 
personai uz pieciem gadiem tiktu uz
likts aizliegums dibināt jaunu uzņē
mumu konkrētajā juridiskajā adresē.

A. Kaktiņš: – Lai to izdarītu demo
krātiskā veidā, “baltajiem” vajadzētu 
būt vairākumā. Bet viņiem varētu trau
cēt sabiedrības morāle – tas vairākums, 
kas akceptē nodokļu nemaksāšanu.

I. Pētersone: – Personiski es at
balstītu preventīvus piespiedu mehā
nismus. Ja es maksāju nodokļus, tad 
man no valsts pienākas izglītība un 
medicīnas pakalpojumi. Bet tas, kas 
nodokļus nemaksā, uz to nevar preten
dēt. Te es, protams, nedomāju bērnus 
un cilvēkus, kas pensionējušies vai ne
var strādāt slimības dēļ. Tad nodokļu 
maksātājs justu, ka valsts novērtē viņa 
godprātību un pūles. Patlaban ir tā, 
ka “pelnošajai paaudzei” nākas izturēt 
ļoti lielu spiedienu, jo jāuztur ne tikai 
bērni, bet daļēji arī vecāki, turklāt it 
kā bezmaksas veselības aprūpe mums 
faktiski ir maksas pakalpojums. Daudz 
lielāku vērību sabiedrībai vajadzētu 
pievērst politiski pieņemtajiem lēmu
miem, piemēram, tam, kas tika izdarīts 
ar 2. pensiju līmeni un pensionēšanās 
sistēmu kopumā, ar māmiņu algām... 
Kad to visu ieviesa, cilvēkiem patie
šām bija stimuls maksāt nodokļus, jo 
bija redzama saikne starp personiski 
ieguldītajiem nodokļiem un pēc tam 
gūstamo labumu. Tagad tas viss ir no
nivelēts.

A. Kaktiņš: – To jau mēs esam pie
dzīvojuši, kad, nosakot zemākus, bet 
pieņemamus un saprotamus nodokļus, 
valsts var iekasēt vairāk. Tā tas notika, 
kad uzņēmuma ienākuma nodokli pa
zemināja līdz 15 %. 

V. Virza: – Var pieļaut, ka nodok
ļu celšanas pamatā ir kādi iemesli, par 
kuriem sabiedrība neko nezina. Darba 
devēji mums skaidro, ka nodokļu slogs 
kļuvis nepanesams. Vismaz daļēju no
dokļu nemaksāšanu šie uzņēmēji uz
skata par iespēju izdzīvot. Tur, kur ir 
maiņu darbs, esam ievērojuši, ka dienā 
parasti strādā tie darbinieki, ar ku
riem līgumi ir noslēgti, bet naktī tiek 
nodarbināti cilvēki bez līgumiem. To 
arī esam atklājuši VDI veiktajās nakts 
pārbaudēs.

– Kā lietas vērst uz labu un ko da-
rīt, jo mēs katrs esam daļa valsts?

A. Kaktiņš: – Mans secinājums ir 
visai skarbs – Otrā Republika beidz 
savu pastāvēšanu. Nepieciešama no
pietna konstitucionāla reforma. Jo 
aptaujas liecina, ka uzticēšanās politi
ķiem ir katastrofāli zema. Visi uzticē
šanās kredīti, ko vēlētāji vēl deva pirms 
10.  Saeimas vēlēšanām, ir nodeldēti. 
Es neredzu veidu, kā šo uzticību at
gūt. Būtībā jau stāsts atkal ir par no
dokļiem. Jo iedzīvotāji, kas neuzticas 
valstij un politiķiem, dara visu, lai ne
maksātu nodokļus.

I. Pētersone: – Jāmazina arī plai
sa starp ierēdniecību un politiķiem. 
Ja tiek pieņemti tā sauktie politiskie 
lēmumi, tad tie noteikti ir jāizdiskutē 
ar tiem, kam šie lēmumi pēc tam būs 
jāpilda. Pieņemt vai nepieņemt VID 
viedokli, kad runa ir par izmaiņām 
nodokļu politikā – tas var palikt po
litiķu ziņā, bet uzklausīt šo viedokli 
vajadzētu. Ar sabiedrību vajag runāt 
un to pārliecināt. Sods nav labākais lī
dzeklis, kā panākt, lai cilvēki maksātu 
nodokļus.

V. Virza: – Es laikam nebūšu tik 
liberāls. Lai atklātu nodokļu nemak
sātājus, kompetentām institūcijām 
pamatotu aizdomu gadījumos varētu 
uzticēt veikt atsevišķu mājsaimniecību 
ienākumu un izdevumu auditu.

I. Pētersone: – Ja es būtu darba 
drošības eksperts, es noteikti teiktu, 
ka par darba drošības pārkāpumiem 
ir jāsoda.

V. Virza: – Vajadzētu domāt par 
stingrāku regulējumu tām līgumiska
jām attiecībām starp darbinieku un 
darba devēju, kas nav darba līgums, 

un radīt noteiktus šķēršļus cita veida 
līgumu slēgšanai, lai pēc iespējas iz
skaustu uzņēmuma līguma slēgšanu 
gadījumos, kad faktiski pastāv darba 
attiecības. Pēdējā laikā, veidojot jaunas 
darba attiecības, darba devēji visai bie
ži piedāvā slēgt nevis darba līgumu, bet 
gan uzņēmuma līgumu. Ja cilvēkam, 
kas pieņem šo piedāvājumu, nav zinā
šanu par to, ka pēc uzņēmuma līguma 
noslēgšanas darba attiecības vairs ne
regulēs Darba likums, tad var rasties 
neparedzētas problēmas, piemēram, 
darbiniekam vairs nebūs tiesību uz 
atvaļinājumu, zudīs dažādi atlaišanas 
ierobežojumi. Uzņēmuma līgums ar 
darbinieku ir iespēja darba devējam iz
vairīties no slimības naudas atmaksas. 
Biežāk uzņēmuma līgumi tiek slēgti 
ar celtniecībā strādājošajiem. Darba 
devēji mēdz skaidrot, ka tāda līguma 
forma viņiem dod iespēju efektīvāk 
kontrolēt paveikto darba kvalitāti un 
nemaksāt darbiniekam, ja darbs pa
veikts slikti vai vispār nav izdarīts.

– Kas būtu darāms, lai nodokļi to-
mēr tiktu maksāti?

V. Virza: – Domāju, ka ļoti efek
tīvs varētu būt tāds mehānisms, ka, 
balstoties uz Valsts darba inspekci
jas konstatēto nodarbināšanu bez 
līguma, darba ņēmēji varētu vērsties 
tiesā un pieprasīt, lai darba devējs sa
maksā par to laiku, kādu šādos gadī
jumos paredz Darba likums – runa ir 
par triju mēnešu atalgojumu pat tad, 
ja darbinieks nostrādājis kaut vie
nu dienu. Var teikt, ka darba līguma 
slēgšana ir darba devēja interesēs un 
sargā uzņēmēju, jo nav izslēgts, ka sa
rodas “gudrinieki”, kas apzināti meklē 
nelegālo darbu, lai, dažas dienas pa
strādājuši, skrietu sūdzēties uz Darba 
inspekciju par neesošo darba līgumu 
un pretendētu uz kompensāciju triju 
mēnešalgu apmērā. 

J. Kajaks: – Ir jāsaprot, ka jebkuras 
valsts ekonomikā viss ir savstarpē
ji saistīts – nauda tāpat vien nerodas 
un tāpat vien nekur nepazūd. Ir secīgi 
procesi: darbs, alga, pieprasījums pēc 
precēm un pakalpojumiem, nodokļi 
valstij (arī no ienākumiem), valsts pa
tēriņš, atbalsts tautsaimniecības tālākai 
attīstībai, sociālā aizsardzība, darbs... 
Ja viens ķēdes posms tiek pārrauts, 
sistēmas vairs nav – ja cilvēkam nav 
darba, viņam nav ienākumu; ja nav 
ienā kumu, apsīkst patēriņš un valsts 
no neesoša patēriņa nesaņem nodok
ļus; ja nav nodokļu, valstij nav naudas, 
lai stimulētu tautsaimniecības attīstību 
un nodrošinātu iedzīvotāju pienācīgu 
sociālo aizsardzību, piemēram darba 
zaudēšanas gadījumā. Latvijas iedzīvo
tāji netic, ka valsts ar nodokļiem apie
tas prasmīgi un pareizi. Savukārt valsts 

apgalvo, ka sabiedriskie pakalpojumi 
un sociālā aizsardzība ir tik vāja tāpēc, 
ka netiek maksāti nodokļi. Kā izkļūt 
no šī apburtā loka? Kādam acīmredzot 
vajadzētu piekāpties. Un šajā gadījumā 
tai, manuprāt, vajadzētu būt valstij, 
kura ar adekvātu un sociāli taisnīgu 
nodokļu politiku varētu panākt, lai no
dokļu slogs šo nodokļu maksātājiem 
šķistu pieņemams. Ir bijuši precedenti, 
ka nodokļu pazemināšana, nevis no
dokļu palielināšana ļāvusi panākt lie
lākus ieņēmumus valsts budžetā. Tad 
kāpēc situācijā, kad pieprasījums pēc 
precēm un pakalpojumiem samazinās, 
mēs to vēl vairāk bremzējam ar lielā
kiem nodokļiem?

J. Naglis: – Tagad domāju par to, 
kādu sabiedrību mēs bijām iedomā
jušies un ar kādu valsti mēs esam ga
tavi un gribam slēgt līgumu. Mēs taču 
visi kopā to plānojām un būvējām kā 
sociāli atbildīgu valsti, jā, ar relatīvi 
augstiem nodokļiem. Mēs maksājām 
šos nodokļus, lai valstij būtu labi. Bet 
izrādās, ka tas nav sanācis. Varbūt jā
skatās uz Singapūras vai Jaunzēlandes 
sistēmu, kur nodokļi ir gandrīz nekādi, 
bet valsts arī saviem iedzīvotājiem ne
sniedz pakalpojumus. Radikālas pār
maiņas ir neizbēgamas, jo mēs katru 
dienu dzīvojam pāri saviem tēriņiem. 
Tas nevar ilgi turpināties. Valsts nevar 
ilgi vilkt, ja tās oficiālais bezdarba līme
nis ir pāri 14 %, bet “Eurostat” dati lie
cina, ka faktiskais bezdarbs pārsniedz 
20 %. Ilgstošs bezdarbs ir iznīcinošs – 
cilvēks zaudē darba prasmes, darba 
diena viņam šķiet daudz par garu, viņš 
gurst jau pēc trim stundām viņam nav 
jaudas. Lai cilvēks pilnvērtīgi atgrieztos 
darbā pēc divu gadu bezdarba pārtrau
kuma, “aklimatizācijas periods” var ie
vilkties līdz pusgadam un vēl ilgāk.

J. Kajaks: – Galvenais ēnu ekono
mikas cēlonis ir nodokļi – to apmērs 
un taisnīgums. Jo nodokļi lielāki un ne
taisnīgāki, jo ar garākām ekonomikas 
ēnām mums jārēķinās. Konsolidācija 
ir nepieciešama, bet svarīgi, kā tā tiek 
veikta. Ja runa ir par uzņēmumu “balto 
sarakstu”, kuru Finanšu ministrija plā
no veidot saistībā ar ēnu ekonomikas 
apkarošanas plānu, tad varu teikt, ka 
viens no drošākajiem kritērijiem, kas 
šajā gadījumā būtu piemērojams, ir 
arodbiedrību un darba koplīgumu esa
mība konkrētajā uzņēmumā. Prakse 
liecina, ka uzņēmumos, kuros ir arod
biedrības, ēnu ekonomika kādā no tās 
izpausmēm pastāv tikai ļoti retos gadī
jumos.

J. Naglis: – Bet man vēl vajag “mel
no sarakstu”, lai zinātu, kurš sēž ēnā, 
maksā “aploksnē” un ar kuru nedrīk
stu pīties l

Publikāciju sagatavoja Ilma RUGĀJA

Jo nodokļi lielāki un 
netaisnīgāki, jo ar 
garākām ekonomikas 
ēnām mums jārēķinās.
   

 
Jānis KAJAKS

Ir virkne indikatoru,  
kas man liek teikt,  
ka Latvija sāk brukt no 
iekšienes. Pēc gadiem 
desmit šī valsts varētu  
būt pavisam citāda.  

Arnis KAKTIŅŠ

Sabiedrību nedrīkst 
šmaukt. Ar sabiedrību  
ir jārunā atklāti gan tad,  
kad ir labi, gan tad,  
kad ir slikti. 
Vajag skaidrot.    

Jānis NAGLIS
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Valsts bez nodokļiem izdzīvot nevar.
Ēnu ekonomika grauj valsti, ķeroties klāt tās pamatiem.

Tās abas ir neapgāžamas patiesības. Lai valsts pamati būtu stipri, mēs cenšamies 
apkarot ēnu ekonomiku. Bet tajā pašā laikā tiek pacelti nodokļi, kas faktiski ir 

instruments, lai pūķim vienas nocirstas galvas vietā ataugtu trīs jaunas.  
Un algas, kas bijušas aploksnēs, tajās ieslīd vēl dziļāk. 

Tā pavisam īsi varētu raksturot situāciju, kuru atzīstam par esošu,  
bet ne par akceptējamu.  
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F ebruāra vidū EuroCOP pār
stāvji kopā ar Norvēģijas, 
Zviedrijas un Vācijas žurnā
listiem apmeklēja vairākus 

pašvaldību policijas un Valsts policijas 
iecirkņus Rīgā un Siguldā, lai iepazī
tos ar apstākļiem, kādos strādā mūsu 
policisti.

– Mēs redzējām, cik pieticīgos un 
neapskaužamos darba apstākļos nākas 
strādāt Valsts policijas darbiniekiem. 
To vajadzētu redzēt arī politiķiem, 
lai viņi šo situāciju varētu atbilstoši 
novērtēt un tikai pēc tam lemtu, cik 
ņemt nost vai, gluži pretēji, tomēr likt 
klāt policijas budžetam. Nepārzinot 
policistu darba apstākļus, kas dažviet 
ir pat ļoti bēdīgi, nav korekti pārmest 
policistiem, ka viņi apvienojas arod
biedrībā. Veidot policistu arodbied
rības nav aizliegts nevienā Eiropas 
Savienības valstī. Manuprāt, īpaši liela 
uzmanība būtu jāpievērš tieši Valsts 
policijā strādājošo apstākļiem, jo viņi 
ir tie, kas dara smagāko un sarežģītā
ko darbu – izmeklē krimināllietas un 
ekonomiskos noziegumus, – atzina 
H. Kīfers, piebilstot, ka nepiemērotie 
apstākļi, kādos spiesti strādāt policisti, 
varētu būt izskaidrojami, taču tie nav 

attaisnojami, ja atbildīgi domājam par 
savas valsts un arī Eiropas drošību. 
– Finanšu un saimniecisko krīzi mēs 
nevaram ignorēt, jo tas nav mūsu spē
kos, turklāt krīze ietekmējusi ne tikai 
Eiropas Savienību. Protams, drošība 
nav vienīgā lieta, kas nepieciešama 
katrai valstij, – ir jādomā par visu. 
Taču neviena valsts nevar sevi reali
zēt bez drošības. EuroCOP savu dar
bību fokusē uz norisēm visā Eiropas 
Savienībā. Problēmas, kas satrauc 
Latvijas policistus, vērojamas arī, pie
mēram, Grieķijā un Itālijā. Viena no 
aktualitātēm ir nelegālā imigrācija, kas 

tieši saistīta ar nekontrolētu potenciā
lu noziedzību. Un šo problēmu nebūs 
iespējams atrisināt, ja valstīs tiks tur
pināta iekšlietu sistēmas budžetu sa
mazināšana.

LAPA priekšsēdētājs Agris Sūna, 
kurš uzaicināja EuroCOP pārstāvjus 
ierasties Latvijā, uzskata, ka nepa
matota ekonomēšana novājina poli
ciju un rada draudus arī citu Eiropas 
Savienības un Šengenas zonas valstu 
iekšējai drošībai.

LAPA pārstāvji EuroCOP delegā
cijas pirmās vizītes laikā pauda satrau

kumu par gaidāmo policijas darbinie
ku skaita samazināšanu, uzsverot, ka 
drošības situācija valstī nav tik opti
mistiska, lai budžeta taupīšana būtu 
vienīgais arguments, ar kuru varētu 
pamatot simtiem policistu atlaišanu. 
Viena no arodbiedrības prasībām val
dībai ir laikus diskutēt ar policistiem 
kā darba ņēmējiem par iecerētajām 
pārmaiņām un reformām iekšlietu 
sistēmā.

H.  Kīfers, novērtējot situāciju Lat
vijas Valsts policijā kā ļoti sarežģītu, 
uzsvēra, ka katrai valstij policistu 
skaita attiecība pret iedzīvotāju skai

tu jānosaka atbilstoši konkrētajiem 
kriminālģeogrāfiskajiem apstākļiem, 
nevis tikai jāsalīdzina sevi ar citām – 
labklājības un drošības ziņā krietni 
atšķirīgām – valstīm:

– Jo situācija labāka, jo lielākas ir 
iespējas samazināt policistu skaitu. 
Turklāt policistu sagatavotībai dar
bam jāatbilst iedzīvotāju vajadzībām. 
Runājot par mūsu pieredzi, gribu 
pievērst uzmanību Vācijas praksei, 
kur visi policijas darbinieki, sākot 
no ierindas policista līdz pat augstā
kajai vadībai, ir vienā arodbiedrībā. 
Vācijas policijas arodbiedrība no
darbojas ne tikai ar sociālekonomis
kām problēmām, bet diskutē arī par 
iekšējās drošības jautājumiem. Tā 
kā pats esmu bijis Vācijas Iekšlietu 
ministrijas ierēdnis, pajokojot varu 
atļauties teikt, ka iekšlietu ministra 
ienaidnieks nav vis arodbiedrības, 
bet gan finanšu ministrs. Un no savas 
puses gribu apliecināt, ka EuroCOP 
pārstāvji negrasās Latvijā kādu kriti
zēt vai pamācīt. Mēs tikai vēlamies at
balstīt, kā nu to spējam, daloties savā 
pieredzē. EuroCOP viedoklis ir kā 
padoms vai ieteikums. Mēs nevienai 
valstij neuzspiežam jebkādu oficiālu 
viedokli. Bet tas nav tāpēc, ka mēs 
negribētu uzņemties atbildību. Mēs 
vienkārši apzināmies, ka katrā valstī 
ir atšķirīgi apstākļi un var būt atšķi
rīga motivācija, kā un kāpēc veidojas 
arodbiedrības. Tomēr mēs noteikti 
varam diskutēt par vienotu minimālo 
standartu policistu apmācībām, aprī
kojumam un bruņojumam. Domāju, 
ka situāciju Latvijas policijā varētu 
uzlabot, ciešāk sadarbojoties arī ar 
Eiropas Padomi, Eiroparlamenta 
deputātiem un Eiropas Komisiju, iz
mantojot šo institūciju atbalstu.

A. Sūna apliecināja, ka policisti ir 
ieinteresēti, lai reformas, kuras tiek 
veiktas iekšlietu nozarē, būtu reālas 
pārmaiņas un tās tiktu īstenotas, dis
kutējot arī ar nozares darbiniekiem.

EuroCOP biroja vadītājs Jans 
Vellemans pirms šīs vizītes Rīgā 
vēstulē Ministru prezidentam Val
dim Dombrovskim apliecināja, ka 
Eiropas Policijas konfederācija ne
grasās iesais tīties Latvijas nacio
nālajās lietās, tomēr uzskata, ka si
tuācija Latvijā, kurai ir arī Eiropas 
Savienības ārējā robeža, neizbēgami 
saistīta ar visu ES dalībvalstu drošības 
sistēmu un skar citu valstu intereses. 
Tas ir iemesls, kāpēc EuroCOP nevar 
atļauties palikt malā stāvoša bezkais
līga novērotāja lomā l

“Darba likums  
ar komentāriem” –  
palīgs 
darbiniekiem, 
darba devējiem, 
juristiem, ikvienam 

Darba likums ir svarīgākais li
kums, kas regulē darba tiesiskās 
attiecības. Lai tas plašai auditorijai 
kļūtu vieglāk pieejams un labāk 
saprotams, klajā laista grāmata 
“Darba likums ar komentāriem”. 
To izdevusi Latvijas Brīvo arodbied
rību savienība ar Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu. Grāmatas saturs 
elektroniskā formātā bez maksas 
pieejams LBAS interneta mājaslapā 
www.lbas.lv. Savukārt drukātie bez
maksas eksemplāri paredzēti LBAS 
nozaru arodbiedrību dalīborganizā
cijām, juristiem, tostarp tiesnešiem, 
kuri pārsvarā izskata darba attiecību 
strīdus. Grāmata pieejama arī  pub
liskajās un augstskolu bibliotēkās. 

Mēdz teikt, ka jebkuru likumu var 
traktēt dažādi. Gadās, ka darba at
tiecībās darbinieks un darba devējs 
uz vienu un to pašu likuma normu 
raugās atšķirīgi, līdz ar to atšķiras tā 
vai cita likuma panta interpretācija. 
Grāmatā apkopota detalizēta skaid
rojoša informācija, lai pēc iespējas 
novērstu tādas situācijas, kad vie
na un tā paša likuma panta traktē
jums noved pie kardināli atšķirīga 
rezultāta atkarībā no subjektīvām 
interesēm. Grāmatas īpašā vērtība 
ir tajā publicētā juridikatūra jeb tiesu 
prakses piemēri gan no Latvijas, gan 
citām Eiropas valstīm. Šajā izdevu
mā publicēti arī paraugaprēķini, kas 
juridiski specifiskajā terminoloģijā 
formulētos likuma pantus padara 
vieglāk uztveramus (piemēram, kā 
aprēķināt virsstundu darbu, atvaļi
nājuma dienas u. c.).

Plānots, ka laika gaitā, parādo
ties jaunai informācijai, komentāri 
nepieciešamības gadījumā tiks pa
pildināti, precizēti un ievietoti grā
matas elektroniskajā versijā.

LBAS jurists, darba tiesību kon
sultants Kaspars Rācenājs, kurš grā
matas tapšanas gaitā sadarbojās 
ar tās autoru – zvērinātu advokātu 
biroju “BDO Zelmenis & Liberte” –, 
atzīst, ka šāds izdevums bijis ļoti ne
pieciešams:

– Darba tiesību pārkāpumu 
skaits ir liels, un tas pieaug. Nereti 
darba devēju pārkāpumi bijuši iespē
jami tikai tāpēc, ka darbiniekiem 
trūcis informācijas par tām Darba 
likuma normām, kuras regulē darba 
tiesiskās attiecības. Grāmata “Darba 
likums ar komentāriem” uzskatāma 
par universālu izdevumu, jo tā ir vērtī
ga rokasgrāmata gan profesionāļiem, 
gan ikvienam darbiniekam l

EuroCOP iesaka uzlabot  
mūsu policistu darba apstākļus
Laikā, kad “Darbinieku Avīze” sāk ceļu no tipogrāfijas pie 
lasītājiem – 22. un 23. martā – Rīgā darba vizītē ierodas 
Eiropas Policistu konfederācijas (EuroCOP  – European 
Confederation of Police) delegācija – konfederācijas valde sešu 
cilvēku sastāvā prezidenta Hainca Kīfera (Heinz Kiefer) vadībā. 
23. martā EuroCOP pārstāvji tiekas ar Ministru prezidentu Valdi 
Dombrovski un Valsts policijas vadību, kā arī Saeimas lielāko 
frakciju vadītājiem. Šī ir jau otrā EuroCOP pārstāvju vizīte 
Latvijā pēdējo divu mēnešu laikā, kas organizēta sadarbībā ar 
Latvijas Apvienoto Policistu arodbiedrību (LAPA). 
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EuroCOP prezidents Haincs Kīfers: “Vācijā visi policijas darbinieki, sākot 
no ierindas policista līdz pat augstākajai vadībai, ir vienā arodbiedrībā.” 

J au otro gadu Latvijā uzņēmu
miem ir dota iespēja pieda
līties īpašā vērtējumā, kura 
kritēriju kopumu sabiedrība 

pamazām iepazīst kā “Ilgtspējas in
deksu”.  Ar to tiek mērīta uzņēmumu 
attīstības stratēģija, darba vide, tirgus 
attiecības, ietekme uz vidi un sabied
rību. “Ilgtspējas indeksa” iniciatori ir 
Latvijas Darba devēju konfederācija 
un Latvijas Brīvo arodbiedrību savie
nība, kas projekta gaitā piesaista da
žādu ilgtspējas jomu ekspertus. 

Šogad dalībai “Ilgtspējas indeksā” 
pieteicās 116 uzņēmumi. Rezultāti 
tiks paziņoti 12. maijā. Piedalīšanās 
“Ilgtspējas indeksā” ir bez maksas, 

labākie saņem publisku 
atzinību. 

“Ilgtspējas indeksa” 
misija ir novērtēt pretendē
jošo uzņēmumu īpašos resursus 
to veiksmīgai tālākai attīstībai, ņemot 
vērā arī katra uzņēmuma paveikto vi
des un sabiedrības labā. Kopumā runa 
ir par korporatīvo sociālo atbildību. 
Būtībā šis pagaidām vēl nedaudz pa
svešais un neierastais indekss ir sav
dabīgs instruments, kura mērījumos 
iegūtie pēc iespējas augstākie rezultāti 
vairo uzņēmuma  pašapziņu un ceļ tā 
reputāciju sabiedrībā. 

Atbilstoši indeksa vērtībai – jo 
tas augstāks, jo “vērtīgākā” līmenī 

iekļūst uzņēmums – 
noteikti četri līmeņi: 

bronzas, sudraba, zelta 
un platīna. Pagājušajā gadā 

no vairāk nekā 70 uzņēmu
miem, kas piedalījās šajā vērtējumā, 
bronzas līmeni sasniedza 25 uzņē
mumi, bet sudraba – 20 uzņēmumi. 
“Ilgtspējas indeksa” zelta un platīna 
līmenis pērn Latvijā palika nesa
sniegts, taču daudzi  no tiem uzņē
mumiem, kuri tika uz “goda pjedes
tāla”, atzina, ka tas ir labs izaicinā
jums nākotnē pretendēt uz augstāku 
vērtējumu. Un tā arī ir noticis – vai
rākums no pērnā gada dalībniekiem 
“Ilgtspējas indeksam” pieteikušies 

arī šogad. Turklāt šogad pretendentu 
ir krietni vairāk. Divas trešdaļas no 
tiem ir “jauniņie”, kas indeksa vērtē
jumu saņems pirmo reizi.

Ikviens no 116 uzņēmumiem, 
kas pieteicās vērtējumam, izmanto 
iespēju piedalīties īpašās apmācībās. 
Lai saņemtu fināla vērtējumu, pre
tendentiem jāveic arī  noteikta stan
darta pašvērtējums, aizpildot īpašas 
anketas. 

Ikviens dalībnieks, kas ar to veik
smīgi tiks galā, saņems izsmeļošu un 
konfidenciālu individuālo vērtējumu 
ar ekspertu ieteikumiem neatkarīgi 
no tā, vai kvalificēsies kādam no in
deksa līmeņiem l

“Ilgtspējas indekss”.        Otrais piegājiens

Uzziņai
EuroCOP apvieno 34 dalīborganizā
cijas no 25 valstīm ar kopumā vairāk 
nekā 500 000 biedru. EuroCOP gal
venā mītne atrodas Luksemburgā. 

LAPA EuroCOP sastāvā iekļāvās 
2005. gada novembrī un ir vienīgā no 
Latvijas policistu arodbiedrībām šīs 
starptautiskās organizācijas sastāvā. 
LAPA apvieno 2500 biedru, tā ir pirmā 
un arī skaitliski lielākā policistu arod
biedrība Latvijā.
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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) darbinieka algas izmaksu salīdzinājuma piemērs 
(pieņemot, ka darbiniekam ir viena apgādībā esoša persona un viņš ir pakļauts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem ar likmi 35,09 %)

SIA maksā nodokļus tradicionāli SIA maksā mikrouzņēmumu nodokli

Alga “uz papīra” Ls 350 Ls 350

Neapliekamais minimums Ls 45 Netiek piemēroti. 
Jāatceras, ka mikrouzņēmuma darbiniekam algas nodokļa grāmatiņa ir jāiesniedz 
mikrouzņēmumā. Tādējādi neapliekamais minimums un atvieglojumi netiek piemēroti arī 
tad, ja darbinieks strādā vēl kur citur.

Atvieglojumi par apgādībā esošu personu Ls 70

Nodokļi
Algas vai mikrouzņēmuma nodokļi Tiek aprēķināti, par pamatu ņemot 

noteikto algu (visus algotā darbā 
aprēķinātos ienākumus).

Tiek aprēķināti, par pamatu ņemot uzņēmuma apgrozījumu (ieņēmumus). Mikrouzņēmumu 
(MU) nodokļa likme ir 9 % no apgrozījuma. Šī summa mūsu piemēra gadījumā tālāk 
sadalās šādi: 65 % – VSAOI; 30 % – IIN;  
4,9 % – uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN); 0,1 % – URVN.
Zemāk veikto aprēķinu rezultātā iegūtais nodokļu apjoms ir minimālā robeža gadījumā, 
kad visi MU ieņēmumi 100 % apmērā tiek novirzīti tikai algas un mikrouzņēmumu nodokļa 
segšanai.
Konkrētajā gadījumā, lai varētu izmaksāt algu un segt 9 % apgrozījuma nodokli, ir 
nepieciešami vismaz Ls 384,62 lieli ieņēmumi  (nodoklis – Ls  34,62; alga – Ls 350).
Ja ieņēmumi būs lielāki, proporcionāli palielināsies arī nodokļu apmēri neatkarīgi no 
algas lieluma (skat. grafiku). Konkrēto nodokļu apmēru aprēķina VID un VSAA, sadalot 
nomaksāto mikrouzņēmumu nodokli proporcionāli nodarbināto skaitam un par katru no 
viņiem deklarētajiem ienākumiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) Ls 122,82 
(35,09 % x 350)

To skaitā:
•  darba devēja – Ls 84,32 (24,09 %)
•  darba ņēmēja – Ls 38,50  (11 %)

Sākot no Ls 22,50 (65 % x 34,62)

Mikrouzņēmuma darbinieks pats papildus var brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai 
apdrošināšanai un maksāt nodokli  (35,09 % apmērā) no brīvi izvēlētas summas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) Ls 49,13 
(25 % x (350457038,50))

Sākot no Ls 10,37 (30 % x 34,62)

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) Ls 0,25 Sākot no Ls 0,04 (0,1 % x 34,62)

Kopējās izmaksas
Alga “uz rokas” Ls 262,37 Ls 350  (salīdzinājumā ar tradicionāli aprēķināto par Ls 86,73 vairāk!)
Algas vai mikrouzņēmuma nodokļi kopā Ls 172,20 Sākot no Ls 34,62 (ieskaitot UIN)
Kopējās darba devēja izmaksas algas nodrošināšanai Ls 434,57 Sākot no Ls 384,62  

Sociālā nodrošinājuma līmenis
Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts. 
Tas tiek ņemts par pamatu pensiju, bezdarbnieka, 
maternitātes, vecāku, slimības un citu pabalstu aprēķinā.

Ls 350 Sākot no Ls 64,12 – līdz pat 5,4 reizes mazāks!
((22,50 : 122,82) x 350 jeb 22,50 : 35,09 %) 

Aprēķinam izmanto koeficientu no attiecības starp MU faktiski iemaksāto pret teorētiski 
nepieciešamo iemaksu apjomu. Detalizētu iemaksu objekta aprēķinu var atrast VSAA 
mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā “Iemaksas”.

Nodokļu atlaides
Pārmaksātā IIN atmaksa par:
•  attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un 

ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 •  veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;
•  privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām;
•  apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības 

apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
•  ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes 

izmaksām, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja 
īpašumā vismaz 60 mēnešus.

Jā, iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju.

Nav iespējama par mikrouzņēmumā gūtajiem ienākumiem – tos neuzrāda gada ienākumu 
deklarācijā. 
Bet:
•  mikrouzņēmuma darbinieka attaisnotos izdevumus var deklarēt viņa ģimenes locekļi 

savās deklarācijās;
•  ja mikrouzņēmuma darbinieks saņēmis ienākumus un nomaksājis nodokļus arī ārpus 

mikrouzņēmuma, tad par šiem ienākumiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, 
var atskaitīt no gada apliekamo ienākumu apjoma izdevumus par maksātāja un viņa 
ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības 
iegūšanu, par ārstnie cis ko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām atbilstoši noteiktajām normām.

Mikrouzņēmumu darbinieku sociālās aizsardzības 
formula – katrs pats ir savas laimes kalējs
“D arbinieku Avīzes” 

7.  numurā, analizē
jot mikrouzņēmu
mu (MU) nodokli, 

mēs pievērsām īpašu lasītāju uzma
nību tam, ka šā nodokļa izdevīgums 
pārsvarā saistās tieši ar valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu (VSAOI) sa
mazinājumu. Cik tad liels šis sociālās 
aizsardzības līmeņa samazinājums 
mikrouzņēmuma darbiniekam varē
tu būt, ja alga “uz papīra” paliktu tāda 
pati kā iepriekš? Mūsu veiktie aprēķini 
liecina, ka sociālo garantiju samazinā
jums var būt ļoti būtisks – pat vairāk 
nekā piecas reizes zemāks! Tas nozī
mē, ka ir iespējama tāda situācija, kad, 
piemēram, jaunajai māmiņai materni
tātes un vecāku pabalstu aprēķina ne
vis no 450 latu algas, kas ir “uz papīra”, 
bet tikai no 90 latiem – sava veida “vir
tuālās algas”, ko Valsts sociālās apdro
šināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķina 
atbilstoši faktiskajām MU iemaksām 
sociālajā budžetā.

Protams, MU nodoklis ļauj ievēro
jami vairāk naudas saņemt “uz rokas”, 
bet darbiniekam vajadzētu paturēt 
prātā, ka nekas ne no kurienes nero
das un visam ir sava cena. Ja ne tagad, 

tad nākotnē. Tāpēc darbiniekam va
jadzētu šos “liekos” līdzekļus katram 
pašam ieguldīt, piemēram, brīvprātīgi 
pievienojoties sociālajai apdrošināša
nai, ievietot naudu bankas depozītā 
vai ieguldīt šos līdzekļus savā biznesā. 
Laikā, kad daudzi no mums cenšas 
“savilkt galus” un par tālāku nākotni 

nedomā, šādi droši vien rīkosies re
tais. Līdz ar to daļa MU darbinieku 
ilgtermiņā var kļūt par nākotnes slogu 
pašvaldību un sociālajam budžetiem – 
kā maznodrošinātie. 

Tāpēc MU algotiem darbiniekiem 
ir rūpīgi jāpārdomā visi “par” un 
“pret”. Ne velti likumā ir noteikts, ka 

darba devējam rakstveidā jābrīdina 
darbinieks, ka uzņēmums ir MU no
dokļa maksātājs un ka darbiniekam ir 
tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts 
sociālajai apdrošināšanai. Ja šāda 
rakstveida brīdinājuma nav bijis, dar
ba devējam jāatlīdzina darbiniekam 
nodarītie zaudējumi.

Savukārt ģimenes uzņēmumi un 
MU īpašnieki, kuri paši strādā savos 
uzņēmumos, MU nodokli var vērtēt 
kā ļoti pozitīvu stimulu, kas ļauj vieg
lāk uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību, 
nesmacējot to uzreiz nost ar masīva
jiem darbaspēka nodokļiem. Turklāt 
ar šo uzņēmējdarbību viņi paši uzņe
mas rūpes un atbildību par savu nā
kotni.

Jāpiebilst, ka MU darbiniekam ir 
pagrūti uzzināt, cik lielas sociālās ap
drošināšanas iemaksas tieši par viņu 
ir veiktas. Pirmkārt, darba devējam 
nav pienākums par to informēt dar
binieku. Otrkārt, šos vairākpakāpju 
aprēķinus veic Valsts ieņēmumu die
nests (VID) un VSAA. Noskaidrot šo 
aprēķināto iemaksu apmēru var tikai 
VSAA nodaļās. 

Likumā par MU noteikts, ka Mi
nistru kabinets izvērtē šā likuma prak
tiskās īstenošanas gaitu un rezultātus, 
it īpaši attiecībā uz sociālās apdro
šināšanas pakalpojumu pieejamību 
MU darbiniekiem. Ziņojumu Saeimai 
par to plānots iesniegt līdz 2011. gada 
1.  oktobrim. Tas nozīmē, ka arī MU 
nodoklim nākotnē ir iespējamas lielā
kas vai mazākas korekcijas l

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

JELGAVA, Elektrības iela 10
Konsultante Ligita BRAHMANE
Tālr. 20 22 29 45
E-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv

LIEPĀJA, Celtnieku iela 19
Konsultants Guntis GŪTMANIS
Tālr.: 63 42 30 95; 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
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Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

iemaksas  
(VSAOI) Iedzīvotāju 

ienākuma 
nodoklis (IIN)

Algas vai  
mikrouzņēmuma 

nodokļi kopā

Kopējās 
darba devēja 

izmaksas 

Sociālās apdrošināša-
nas obligāto iemaksu 

objekts – bāze, no 
kuras tiek rēķinātas 
pensijas un pabalsti

Līdz pat 
5,4 reizes 
mazāks!

Ja uzņēmums maksā nodokļus 
tradicionālā veidā 

Ja uzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli (no apgrozījuma):
– visus ieņēmumus novirza algu izmaksai          – ja apgrozījums pieaug 3 reizes         – ja apgrozījums pieaug 5 reizes 

Izmaksu salīdzinājuma piemērs tradicionālā  un mikrouzņēmumu nodokļa gadījumā 
(Aprēķinu metodiku skat. tabulā)
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEIROPAS SAVIENĪBA

Ko var celt, 
to var nest,
bet saudzē sevi!

D arba vidē cilvēks var tikt pa
kļauts divu veidu slodzēm – 
dinamiskajai un statiskajai.

Dinamiskā slodze
Veicot darbu, cilvēks kustas, kaut ko 
ceļ ar rokām, noliecas, atliecas, staigā... 
Dinamisko slodzi cilvēka muskuļu un 
balsta sistēma panes vieglāk nekā statis
ko slodzi. Ceļot kādu priekšmetu, rokas 
muskuļi uz brīdi tiek sasprindzināti. Uz 
šo brīdi asinsrite muskuļos samazinās. 
Kad roku nolaižam, muskuļi atslābi
nās, tajos atjaunojas asinsrite, pieplūst 
skābeklis un barības vielas, aizplūst 
vielmaiņas galaprodukti – īslaicīgai slo
dzei seko atpūta, pēc tam atkal īslaicīga 
slodze, pirms kuras muskuļi atkal ir pa
guvuši “ievilkt jaunu elpu”.

Statiskā slodze
Statisko slodzi rada ilgstoša stāvēšana 
vai ilgstoša sēdēšana, kas ļoti raksturī
ga mūsdienu Homo computerus (cil
vēks pie datora).

Nevēlamas ir ilgstošas piespiedu 
pozas, piemēram, pleca sasprindzi
nājums, ar ko varētu saskarties amat
nieks, krāsojot griestus – plaukstas lo
cītava kustas, bet plecs jānotur neērtā 
piespiedu pozā.

Statiska slodze rada pārslodzi no
teiktām muskuļu grupām. Ilgstoša 
sēdēšana nekustīgā pozā pie datora 
liek sasprindzināt mugurkaula kak
la daļu. Kad sajūtam sāpes, sakām – 
kakls “savilkts”. Ja kāds muskulis ilgu 
laiku tiek sasprindzināts, ātri veidojas 
nogurums, parādās sāpes vai tirpša
na, jo statiskā slodze traucē normālai 
asinsritei.  

Ja cilvēks ilgstoši stāv, gravitācijas 
spēka dēļ asinis plūst uz leju, bet asi
ņu atplūšana nav pietiekama. Pirmās 
“zāles” – ir jāpastaigā, lai iedarbinātu 
venozo atteci. Zem kājām var likt īpa
šus mīkstus amortizējošus paklājus, 
kas liek aktivizēties kāju un pēdu mus
kuļiem, stimulējot asinsriti. Var valkāt 
apavus ar speciāliem ieliktņiem (supi
natoriem) vai gela spilventiņiem.

Sēdošs darbs
Hipodinamiju jeb fiziskās slodzes trū
kumu var uzskatīt par mūsu gadsimta 
problēmu. Sēžot tiek nospiesti asinsva
di pacelē, augšstilbā un cirkšņa apvidū.

Sēdošā darba darītāju armijā “die
nē”, piemēram, biroju darbinieki un 
veikalu kasieres, bet par viņu “jauno 
maiņu” var uzskatīt arī studentus un 
skolēnus. 

Veicot darbu sēdus, reizēm domā
jam, ka gluži nekustīgi nesēžam, jo ro
kas un ķermeņa augšdaļa kustas, taču 
piemirstam, ka ļoti lielu slodzi nākas 
izturēt mugurkaula jostas daļai. 

Sēdoša darba darītājam ne retāk kā 
reizi divās stundās vismaz uz 15  mi
nūtēm vajag izkustēties. Lai izvingri
nātu muskuļus, pietiek arī ar īsāku 
laiku – ar 10 vai pat 5 minūtēm, bet 
tad ieteicams pārtraukumu darbā pa
redzēt biežāk. Optimāls intervāls starp 
kustību pauzēm būtu viena stunda, 
taču jāņem vērā, ka ne vienmēr to ļauj 
darba specifika. Tāpat ieteicams laiku 
pa laikam mainīt sēdus pozu.

Ja ilgas darba stundas nākas pava
dīt sēdus, nepieciešams atbilstoši pie
lāgots krēsls, kas pareizi balsta mugu
ru (skat. ilustrāciju).

Smagumu celšana
Ceļot un nesot jebkuru smagumu, tas 
jātur pēc iespējas tuvāk ķermenim sa
liektās rokās – spēka zonā.

Pēc iespējas mazāk jāliec mugura, 
slodzi vairāk pārnesot kājām, jo, ceļot 
smagumu ar saliektu muguru, būtiski 
pieaug spiediens uz mugurkaula jostas 
daļas starpskriemeļu disku priekšējo 
daļu l

Labā prakse

Lidostas reģistrācijas aģentam, 
kurš pirmais satiekas ar ikvienu pasa
žieri izlidošanas zālē, bagāžas somas 
nav jāpārcilā. Pasažieri paši tās novie
to uz bagāžas lentes līdzās reģistrāci
jas galdam, kur atrodas arī svari, kas 
bezkaislīgi parāda, cik smagu “kravu” 
katrs sapakojis līdzi.

Ja kāda bagāžas vienība ir sma
gāka par 20 kilogramiem, šādu somu 
vai koferi reģistrācijas aģents “iezīmē”, 
piekarot tai īpašu oranžas krāsa birku, 
precīzi norādot pārsniegto svaru. Tas ir 
brīdinājums bagāžas komplektētājam, 
ka šāds smagums jāsatver un jāpārceļ 
uzmanīgāk, domājot ne tikai par pasa
žiera mantu, bet vispirms jau par slodzi 
savai mugurai.

– Vissmagākās bagāžas somas ir 
pasažieriem, kuri lido uz Londonu, – 
ievērojis starptautiskās lidostas 
“Rīga” bagāžas komplektētājs Jānis 
Žizņevskis, kuram maiņas laikā, kas 
ilgst no dienas pirmā līdz pēdējam 
reisam, no lentes uz bagāžas ratiņiem 
nākas pārcilāt apmēram septiņas ton
nas somu un koferu.

– Mēs nepieņemam nevienu ba
gāžas vienību, kas pārsniedz maksi
māli noteikto svaru – 32 kilogramus, – 
stāsta lidostas Virszemes apkalpo
šanas departamenta direktors Gints 
Gariņš. – Ir galamērķi, kuros krāvēji 
atsakās izkraut bagāžu, ja kaut viena 
vienība izrādās smagāka par šo limi
tu. Tas tiek darīts arī lidostu personāla 
darba aizsardzības dēļ.

Krāvējiem visgrūtākais darba 
posms ir bagāžas pārkraušana no 
ratiņiem uz lidmašīnas bagāžas no
dalījumu. Ja bagāžas lūka atrodas ne 
augstāk par pusotru metru no zemes, 
iekraušana notiek tikai ar rokām. Ja 
lūka atrodas augstāk, tiek izmantotas 
īpašas bagāžas slīdlentes ar regulēja
mu augstumu, lai krāvējus pasargātu 
no veselībai bīstamām ķermeņa pie
spiedu pozām.

Lidostas krāvēji lieto individuālos 
darba aizsardzības līdzekļus – neslī
došus cimdus, lai nesavainotu rokas, 
atstarojošās vestes, īpašus apavus, 
lai, piemēram, nejauši uzkritis koferis 
nesavainotu kājas, kā arī austiņas, 
lai pasargātu ausis no  citu lidmašīnu 
pacelšanās un nolaišanās trokšņa. Ja 
krāvējam bagāža jāizkārto nodalījumā 
zem pasažieru klāja, kur cilvēks nevar 
piecelties pilnā augumā, bet pārvie
tojas rāpus, papildus tiek lietoti ceļu 
sargi.

Visi lidostas darbinieki iziet īpašu 
darba drošības apmācību, kas pēc 
noteikta perioda, bet ne retāk kā reizi 
gadā, tiek atkārtota. Visi darbinieki re
gulāri veic arī obligātās medicīniskās 
pārbaudes l

Putekļi, kas agrāk bija viena no dominējošajām problēmām 
darba vidē, līdz ar ražotņu modernizāciju pamazām atkāpjas.  
Ar ķīmiskām vielām esam iemācījušies strādāt daudz 

uzmanīgāk. Tagad mums arvien biežāk 
uzbrūk ergonomiskie un psihoemocionālie 
riski, kas cieši iet rokrokā.
Par to, kā izvairīties no riskiem, kas apdraud 
skeleta un muskuļu sistēmu, stāsta 
fizioterapeite, Rīgas Stradiņa universitātes 
Aroda un vides medicīnas katedras lektore 
Sabīne GRĪNBERGA.

Taisna krēsla atzveltne nebalsta mugurkaula jostas daļu. Cilvēka mugurkaulam ir 
dabiski izliekumi (kakla daļā un jostas daļā izliekums uz priekšu (lordoze), krūšu 
daļā izliekums uz aizmuguri (kifoze)). Ja krēsla atzveltne nav piemērota ergonomis
kai (ērtai un pareizai) sēdus pozai, var ņemt talkā palīglīdzekļus – izmantot īpašu 
spilvenu, rullīti vai pusrullīti, radot atbalstu muguras izliekumam jostas daļā un iz
līdzinot slodzi uz mugurkaulu. Jostas daļas atbalsts maina arī ķermeņa augšdaļas 
stāvokli. Šādu vienkāršu rullīti var izgatavot saviem spēkiem kaut vai no dvieļa.
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Noliekt galvu uz priekšu – zods pie krūtīm. 
Veikt pusapļa kustības pa labi un pa kreisi.

 l  l  l

Saliekot pirkstos savienotas plaukstas aiz 
pakauša, ar roku svaru liekt galvu lejup uz 
priekšu, sajūtot pretestību. Šo pozu noturēt 
5–10 sekundes. 

Galvu nedrīkst šūpot!
Galvu nedrīkst apļot, lai  nenospies
tu mugurkaula artēriju, kas apasiņo 
galvas smadzenes. Rodoties asinsri
tes traucējumiem, cilvēks var sajust 
reiboni. Veicot šādu nepareizu kustī
bu, iespējams pat samaņas zudums.

l  l  l

Kreisā roka nostiepta uz leju. Stāvoklis tiek 
fiksēts, ar plaukstu pieturoties pie krēsla 
sēdvirsmas malas. Ar labo roku apķer galvu 
un stiepj sāņus uz labo plecu. Vingrinājumu 
atkārto, mainot puses. 

 l  l  l

Sēžot pie datora, mūsu poza parasti ir tāda 
kā sakumpusi, it kā mēs vēlētos apķert 
datoru. Tāpēc noderīgi ir vingrinājumi, kas 
“darbojas” pretēji – virza uz priekšu krūšu 
daļu, bet plecus – atpakaļ. 
•  Pacelt un izstiept rokas sānis, tad virzīt 

tās atpakaļ. 
•  Saliekot pirkstos savienotas plaukstas 

aiz pakauša, virzīt elkoņus atpakaļ.
l  l  l

Ilgstoši nekustīgi sēžot, tiek nospiestas 
vēnas gūžu locītavu apvidū un ceļu locī
tavu apvidū, līdz ar to netiek nodrošināta 
pilnvērtīga venozo asiņu attece. Kājas sāk 
tūkt. 

Lai to novērstu, sēžot laiku pa laikam 
vēlams izkustināt potītes, apļojot pēdas. 

Ceļu locītavas var izvingrināt, paceļot 
un nolaižot kājas, paliekot sēdus uz krēsla.

Vienkārši vingrinājumi birojā 
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Kā pareizi celt smagumu?
•  Jānostājas tā, lai smaguma cel

šanas laikā varētu droši saglabāt 
līdzsvaru. Sākotnēji kājas jānovieto 
plecu platumā.

• Pirms celt, kājas jāieliec ceļos.
•  Smagums jāsaņem tā, lai tas at

rastos pēc iespējas tuvāk ķermeņa 
centram.

•  Smagums jāceļ mierīgi, bez strau
jiem rāvieniem.

•  Smaguma celšanas laikā jācenšas 
izvairīties no ķermeņa pagriešanas. 
Ja nepieciešams pagriezties, tas jā
dara ar kājām.


