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Dar ba li kums mums ir viens – va jag ti kai iz la sīt, 

un vi sam va ja dzē tu būt skaid ram. Ta ču dzī vē tā 

nav, dar ba strī di ir un būs ad vo kā tu re dzes lo kā. Vai 

tas tā pēc, ka ig no rē jam li ku mu, vai arī to ne pā rāk 

la bi iz pro tam, it īpa ši, ja tas vēl ne sen ti cis mai nīts?

Dar ba li kums at tie cas gan uz dar ba de vē ju, gan dar ba 

ņē mē ju, bet, kad prak sē jā pie mē ro kon krē tā li ku ma nor-

ma, tad pār lie ci nā mies, ka dzī vē ro das ļo ti daudz da žā du 

si tu āci ju, kas ne vien mēr li ku mā ir ap rak stī tās. Tad kat ra 

no pus ēm rau gās uz li ku mu no sa vas per spek tī vas, līdz 

ar to arī ro das daudz ne skaid rī bu par dar ba tie sī bu in ter-

pre tā ci jas jau tā ju miem. 

Par aiz va dī ta jā ga dā pie ņem ta jiem Dar ba li ku ma 

gro zī ju miem jā at zīst, ka tie tie šām bi ja ap jo mī gi, ta ču 

fun da men tā las iz mai ņas li ku mā ar šiem gro zī ju miem ne-

ti ka veik tas. Kat rā zi ņā ne kā re vo lu ci onā ra dar ba tie sī bu 

jo mā ta jos ne bi ja.

Vai šā das re vo lu ci onā ras iz mai ņas bū tu bi ju šas 

ne pie cie ša mas?

Do mā ju, ka ne, jo ir jo mas, kur var būt va ja dzē tu re gu-

lē ju mu piln vei dot, bet dau dzās jo mās ri si nā jums jau ir 

rasts. Viens no veik smī gā ka jiem ri si nā ju miem sais tī bā 

ar ne se na jiem li ku ma gro zī ju miem, pie mē ram, at tie ci-

nāms uz dar bi nie ku kva li fi  kā ci jas cel ša nas jau tā ju miem. 

Ie priekš dar ba de vē jam ne bi ja ie spē jams at pra sīt iz de-

vu mus par ie gul dī ju mu dar bi nie ku ap mā cī bā, ja dar bi-

nieks pēc ap mā cī bām dar ba at tie cī bas vē las pār traukt. 

Mūs die nās ir no za res, pie mē ram, IT no za re, kur dar-

bi nie ku ap mā cī ba iz mak sā ļo ti dār gi. Dar ba de vējs 

ie priekš ne bi ja pa sar gāts no tā, ka, ie gul dot lī dzek ļus 

dar bi nie ka iz glī tī bā, viņš ne pa liks zau dē tā jos, ja dar bi-

nieks drīz pēc mā cī bām ar jaun ie gū ta jām zi nā ša nām 

un ie ma ņām pār ies dar bā kon ku rē jo šā uz ņē mu mā vai 

do sies mek lēt dar bu ār pus valsts.

Pie ņem tie Dar ba li ku ma gro zī ju mi nu pa redz, ka zi-

nā mos ga dī ju mos, no slē dzot vie no ša nos, ja dar bi nieks 

pēc ap mā cī bām uz teic dar bu, vi ņam dar ba de vē jam jā at-

lī dzi na da ļa no mā cī bu mak sas. 

To mēr li ku mā ir īsa frā ze, ka pas tāv ie spē ja slēgt vie-

no ša nos starp dar bi nie ku un dar ba de vē ju ti kai par tā-

dām ap mā cī bām, kas at bil sto ši ap stāk ļiem ir sais tī tas ar 

dar bi nie ka vei ca mo dar bu, ta ču šā dām ap mā cī bām nav 

no tei co šas no zī mes no līg tā dar ba iz pil dei. Li kums ne pa-

sa ka, kāds ir kri tē rijs šai no tei co šai no zī mei. Pie mē ram, 

ja šo fe ris iz iet ap mā cī bu, lai ie gū tu sma gā au to mo bi ļa va-

dī ša nai ne pie cie ša mo ka te go ri ju, tad tas būs no tei co šais 

kri tē rijs. Bet ci tā jo mā tās var būt pa pil du zi nā ša nas, kas 

jā ap gūst dar ba pie nā ku mu spe ci fi  kas dēļ, un no tei co šo 

kri tē ri ju pie rā dīt jau būs sa rež ģī tāk. Do mā ju, ka ar lai ku 

ra dī sies strī di un tie sām būs darbs – in ter pre tēt un skaid-

rot šā das li ku ma nor mas pie mē ro ša nu.

Lat vi jā dar ba tie sis kās at tie cī bas re gu lē Dar ba li kums, kas aiz va dī tā 
ga da no ga lē pie dzī vo ja vi sai ap jo mī gus gro zī ju mus. Kā šīs li ku ma 
iz mai ņas re ali zē ju šās prak sē, kas vēl pa li cis līdz ga lam ne at ri si nāts un 
kā di mūs die nās ir gal ve nie dar ba strī du ie mes li, par to aici nā jām uz sa ru nu 
An dri Laz di ņu, zvē ri nā tu ad vo kā tu bi ro ja Kļa viņš Ellex zvē ri nā tu ad vo kā tu. 
Viņš bi ro jā dar bo jas Strī du ri si nā ša nas gru pā un pē dē jos ga dus ir 
spe ci ali zē jies tie ši dar ba tie sis ko at tie cī bu jo mā.
An dris Laz diņš ir ab sol vē jis Rī gas Valsts 1. ģim nā zi ju un do mā jis par 
kar je ras sais tī ša nu ar ek sak tajām zi nāt nēm, bi ju si pat vēl me stu dēt 
me di cī nu, jo ār sta mi si ja ir pa lī dzēt cil vē kiem. To mēr ga la iz vē le bi ja 
par la bu stu di jām Lat vi jas Uni ver si tā tes Ju ri dis ka jā fa kul tā tē. Pat la ban 
An dris Laz diņš at zīst, ka ad vo kā ta darbs nav ne die nu li cis no žē lot iz vē li, 
tur klāt šīs ju ri dis kās pro fe si jas uz de vums arī ir pa lī dzēt cil vē kiem da žā dās 
dzī ves si tu āci jās. Tā kā lie lā kā da ļa ie dzī vo tā ju ir stā ju šies dar ba at tie cī bās, 
tad arī šai jo mā vi ņa zi nā ša nas vien mēr klien tiem būs no de rī gas.

Dar ba li kums viens,

si tu āci jas da žā das
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Iz mai ņas li ku mā skā ru šas arī at va ļi nā ju mu 

ap mak su. Šis jau tā jums va rē tu būt ak tu āls 

pat la ban, kad dar bi nie ki bie žāk iz man to ie spē ju 

at pūs ties.

Jau tā ju mi, kam bū tu ne pie cie šams pie vērst uz ma nī bu 

pēc li ku mā ie vies ta jām iz mai ņām, pie mē ram, ir par at-

va ļi nā ju mu kom pen sā ci jām, ku ras, ja tiek pār trauk tas 

dar ba at tie cī bas, no šā ga da 1. jan vā ra jā iz mak sā par vi su 

pe ri odu, ku rā at va ļi nā jums nav iz man to tas. Vai šā da nor-

ma ir sa mē rī ga, tas, ma nu prāt, ir dis ku tē jams jau tā jums, 

ko arī ar lai ku va rē tu at ri si nāt tie su prak se. 

Ja, pie mē ram, dar bi nieks nav bi jis des mit ga dus 

at va ļi nā ju mā un pats arī nav iz rā dī jis vēl mi at pūs ties, 

tad, no mai no ties li ku ma re gu lē ju mam, dar ba de vē jam 

ra dies jauns pie nā kums. Līdz šim pas tā vo šā tie su prak-

se no tei ca, ka iz mak sā ja ma ir ti kai kom pen sā ci ja par 

ter mi ņu, kad ir tie sī bas re āli iz man tot at va ļi nā ju mu. 

Kopš jan vā ra re gu lē jums ir pil nī gi pre tējs, un dar ba 

de vē jam tiek uz likts liels fi  nan si āls slogs. Li ku ma gro-

zī ju miem to mēr ir jā būt prog no zē ja miem, tā pēc, ma nu-

prāt, var būt va ja dzē ja ie viest pār ejas pe ri odu, no teikt, 

pie mē ram, ka iz mak sas var būt ne vai rāk kā par trim 

ie priek šē jiem ga diem.

Dar ba de vējs sa ska ras arī ar si tu āci ju, ka dar bi nieks 

ne maz ne vē las do ties at va ļi nā ju mā. Nu tas dar bi nie kiem 

kļu vis pat fi  nan si āli iz de vī gi, jo šā di var uz krāt neiz man-

to tā at va ļi nā ju ma nau du, ku ru dar ba de vējs būs spiests 

iz mak sāt pie dar ba at tie cī bu pār trauk ša nas. Tai pa šā 

lai kā dar ba de vē jam no teik ti ir iz de vī gāk, ja dar bi nieks 

to mēr at pū šas un uz krāj spē kus jaun am dar ba cē lie nam 

– tas nāk par la bu gan dar bi nie ka ve se lī bai, gan arī ne uz-

krā jas neiz mak sā tā at va ļi nā ju ma kom pen sā ci ja. 

Ko ju ri dis ki var da rīt dar ba de vējs, ja dar bi nieks 

ne vē las iet at va ļi nā ju mā?

Jā, mūs die nās ir arī tā di dar ba ho li ķu, ku ri at va ļi nā ju ma 

lai kā ne jū tas sa vā ādā, tā pēc nav pie ru nā ja mi iz man tot 

li ku mā no teik tās tie sī bas uz at va ļi nā ju ma lai ku. Ta ču 

sa vu kārt dar ba de vē jam li kums pa redz pie nā ku mu sa-

stā dīt dar bi nie ku at va ļi nā ju ma gra fi  ku, kon sul tē jo ties 

ar dar bi nie kiem. Ga dī ju mā ja dar bi nieks at sa kās no at-

va ļi nā ju ma, tad dar ba de vē jam ne kas cits ne at liek kā iz-

dod rī ko jums par at va ļi nā ju ma pie šķir ša nu no kon krē ta 

da tu ma. Ja dar bi nieks, ne ska to ties uz rī ko ju mu, to mēr 

nāk uz dar bu, ak ta for mā jā fi k sē, ka viņš at ro das dar bā at-

va ļi nā ju ma lai kā, kā arī rakst vei dā jā in for mē dar bi nieks, 

ka vi ņa at ra ša nās dar ba vie tā nav uz ska tā ma par dar ba 

lai ku un vi ņam par šo lai ku ne tiks mak sāts.

Ak tu āla pro blē ma ir arī pa pil dat va ļi nā ju mi. Tā di bi-

ja pa re dzē ti li ku mā arī ie priekš un at tie cās uz ve cā kiem, 

ku riem ir trīs vai vai rāk bēr nu ve cu mā līdz 16 ga diem, 

vai ap rū pē ir bērns in va līds līdz 18 ga du ve cu mam. Kopš 

Dar ba li ku ma gro zī ju miem klāt nā cis vēl pa pil dat va ļi nā-

jums vie nas die nas ap mē rā arī tad, ja ģi me nē aug viens 

vai di vi bēr ni līdz 14 ga du ve cu mam. 

Var ras ties jau tā jums: kas no tiek, ja dar bi nieks šos 

pa pil dat va ļi nā ju mus neiz man to? Vai tie arī kom pen sē-

ja mi? Valsts dar ba in spek ci ja nav snie gu si ofi  ci ālu in-

struk ci ju, ta ču, at bil dot uz plaš sa zi ņas lī dzek ļos iz ska nē-

ju šiem jau tā ju miem, no rā dī ju si, ka pa pil dat va ļi nā ju ma 

re gu lē jums ir no šķi rams no ik ga dē jā ap mak sā tā at va ļi nā-

ju ma re gu lē ju ma, pie mē ram, jau tā ju mā par neiz lie to tā 

pa pil dat va ļi nā ju ma kom pen sē ša nu, iz bei dzot dar ba tie-

sis kās at tie cī bas. 

Dar ba de vē jam li kums tie ši ne uz liek pie nā ku mu iz-

mak sāt kom pen sā ci ju par neiz man to to pa pil dat va ļi nā ju-

mu, dar ba at tie cī bas pār trau cot. Vie nī gi, ja dar ba de vējs 

ir valsts vai paš val dī bu ie stā de un dar bi nieks, kam jau 

ir ar dar ba de vē ja rī ko ju mu pie šķirts kār tē jais un arī pa-

pil dat va ļi nā jums, dar ba at tie cī bas pār trauc, dar ba de vē ja 

iz do tais rī ko jums ir pa ma to jums arī pa pil dat va ļi nā ju ma 

die nu kom pen sā ci jas ap mak sai. Šā da kār tī ba ir no teik ta 

Valsts un paš val dī bu in sti tū ci ju amat per so nu un dar bi-

nie ku at lī dzī bas li ku mā. 

To mēr mans per so nī gais vie dok lis ir tāds, ka Dar ba 

li ku ma re gu lē jums at tie cī bā uz neiz man to tā ik ga dē jā 

ap mak sā tā at va ļi nā ju ma kom pen sē ša nu dar ba at tie cī bu 

iz beig ša nas ga dī ju mā ir pil nī bā at tie ci nāms arī uz pa pild-

at va ļi nā ju mu. Ie spē jams, tad, ja šie jau tā ju mi no nāk tu tie-

sas iz ska tī ša nā, li ku ma nor mu in ter pre tā ci ja va rē tu to mēr 

at šķir ties no Valsts dar ba in spek ci jas paš rei zē jās no stā jas.

Ru nā jot par pa pil dat va ļi nā ju miem, jā no rā da, ka 

li kums ne pa redz ob li gā tu pa pil dat va ļi nā ju mu iz man to-

ša nas kār tī bu, pie mē ram, ka tie bū tu iz man to ja mi ti kai 

pēc ik ga dē jā ap mak sā tā pa pil dat va ļi nā ju ma iz man to ša-

nas. Tā pat jā at gā di na, ka pa pil dat va ļi nā jums pie nā kas 

gan bēr na mā tei, gan tē vam.

Ku ri jau tā ju mi vis bie žāk no nāk līdz ne pie cie ša mī bai 

mek lēt ju ris tu un ad vo kā tu pa lī dzī bu un var būt 

pat ie sais tīt ri si nā ju ma mek lē ju mos tie su?

Dar ba strī di bie ži vien ir sa rež ģī ti, it īpa ši, ja strīds sais-

tīts par dar bi nie ka at lai ša nu. Tad pa ras ti kā da no pus ēm 

Li ku ma gro zī ju miem 
to mēr ir jā būt 

prog no zē ja miem, 
tā pēc, ma nu prāt, 

var būt va ja dzē ja ie viest 
pār ejas pe ri odu, 

no teikt, pie mē ram, 
ka iz mak sas var būt 

ne vai rāk kā par trim 
ie priek šē jiem ga diem.
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vai pat abas vēr šas pēc ju ri dis kās pa lī dzī bas. Ju ris tu prak-

sē ne re ti ir arī strī di par dar ba sa mak sas jau tā ju miem, 

pie mē ram, kā rē ķi nā mas virs stun das. Jā teic, ka tie ši ar 

virs stun du uz skai ti sa ska ras ļo ti dau dzi dar ba de vē ji, un 

si tu āci jas mēdz būt ļo ti da žā das. Pie mē ram, dar bi nieks 

ie ro das dar ba vie tā ag rāk par uz ņē mu mā no teik to dar ba 

lai ku. Viņš ne vis dzer ka fi  ju, bet uz reiz ķe ras pie sa vu 

pie nā ku mu iz pil des. Dar ba de vējs va rē tu prie cā ties par 

šā du čak lu dar bi nie ku, bet ti kai līdz brī dim, kad ro das 

strīds par virs stun dām. Dar bi nieks var no rā dīt, ka ir strā-

dā jis vai rāk par no teik to dar ba lai ku. Uz ņē mu mos, kur 

ir elek tro nis kā dar bi nie ku re ģis trē ša nās, to var pat uz ska-

tā mi pie rā dīt. Tā pēc mēs ie sa kām dar ba de vē jiem iz dod 

ofi  ci ālu rī ko ju mu par kon krē tu dar ba lai ku, pie mē ram, 

no pulk sten de vi ņiem līdz piec iem, no rā dot, ka dar bi-

nie ka at ra ša nās dar ba vie tā ār pus šī lai ka ne tiek uz ska tī-

ta par dar ba pie nā ku ma iz pil des lai ku.

Tā pat ir arī jau tā ju mi par sum mē to dar ba lai ku, kas 

ir vi sai iz pla tīts dar ba lai ka uz skai tes veids. Ta ču no teik-

tā pār ska ta pe ri odā sum mē ta jam dar ba lai kam jā at bilst 

nor mā lā dar ba lai ka no sa cī ju miem. Ja uz ņē mu mā no-

dar bi nā ti piec i dar bi nie ki, tad ar šo pār ska ta pe ri odu uz-

rau dzī ša nu va rē tu ne būt pro blē mu, ta ču ci ta si tu āci ja ir 

tad, ja no dar bi nā to ir vai rāk, pie mē ram, jā se ko līdz i 250 

dar bi nie ku sum mē tā dar ba lai ka uz skai tei. Pro tams, nav 

re āli kat ram vei dot sa vu pār ska ta pe ri odu, tā pēc mēs ro si-

nām, lai pār ska ta pe ri ods vi siem no dar bi nā ta jiem no sa cī-

ti sa krīt, pie mē ram, no 1. jan vā ra līdz 31. mar tam. Ta ču 

kā rī ko ties, ja dar bi nieks tiek pie ņemts pār ska ta pe ri oda 

vi dū? Pēc li ku ma pra sī bām vi ņam bū tu jā vei do at se višķs 

pār ska ta pe ri ods. Ta ču mēs ie sa kām un Dar ba li kums 

arī ne aiz liedz no teikt sā kot nē jo pār ska ta pe ri odu, kas 

var būt arī par pus ot ru mē ne sī. Pēc tam dar bi nieks pie-

vie no jas ko pē jai plūs mai, un vi ņa pār ska ta pe ri ods no 

1. ap rī ļa ir tāds pats kā vi siem ci tiem dar bi nie kiem. 

Ak tu āla pro blē ma dar ba lai ka jau tā ju mu ri si nā ša nā 

ir tiem mū su bi ro ja klien tiem, kas no dro ši na pa kal po ju-

mu snieg ša nu 24 stun das sep ti ņas die nas ne dē ļā. Līdz 

ar to ne re ti arī vi ņu dar bi nie kiem ir dar ba re žīms, kas 

sais tās ar no teik tiem iz sau ku miem, pā rē jā lai kā esot tā-

dā kā gai dī ša nas re žī mā – an glis ki to mēdz dē vēt par 

standby ti me. 

Ro das jau tā jums, vai un kā ap mak sā jams laiks, 

ku ru dar bi nieks pa va da mā jās gai dī ša nas re žī mā? 

Valsts dar ba in spek ci jas no stā ja un arī Lat vi jas tie sī bu 

dok trī nā skaid ro tais at šķi ras no līdz ši nē jās Ei ro pas Sa-

vie nī bas tie su prak ses. At se viš ķos sprie du mos Ei ro pas 

Sa vie nī bas tie sa at zi nu si: ja dar bi nieks at ro das gai dī ša-

nas re žī mā, pie mē ram, kā ārsts, kurš de žu rē slim nī cā un 

gai da, kad ie ve dīs akū ti ope rē ja mu pa cien tu, bet starp-

lai kā var kaut gu lēt, tad vi ņam viss šis laiks uz ska tāms 

pat dar ba lai ku. Sa vu kārt, ja dar bi nieks at ro das mā jās 

un dar bā ie ro das pēc iz sau ku ma, tad par dar ba lai ku tiek 

uz ska tīts ti kai tas pe ri ods, kad viņš de vies uz iz sau ku mu 

un pil dī jis dar ba pie nā ku mus.

Lat vi jā šī po zī ci ja ir at šķi rī ga, jo viss laiks, kas tiek 

pa va dīts gai dī ša nas re žī mā – dar ba vie tā vai mā jās –, ir 

uz ska tāms par dar ba lai ku un at tie cī gi ap mak sā jams. 

Var sa prast šā du Lat vi jas dar ba tie sī bās no stip ri nā-

ju šos prak ses ar gu men tā ci ju, jo gai dī ša nas re žī mā dar-

bi nieks ne var rī ko ties pēc sa viem ie ska tiem, pie mē ram, 

do ties līdz i ģi me nei iz brau ku mā vai va ka rā ie mal kot glā-

zi vī na. Ta ču, vai gai dī ša nas pe ri ods uz ska tāms par tā du Fo
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pa šu dar ba lai ku kā tās stun das, kad tiek veik ti ama ta pie-

nā ku mi, ir dis ku tē jams jau tā jums. Ri si nā jums, uz ko va rē-

tu tiek ties, ir mak sāt at šķi rī gas lik mes par tām stun dām, 

kas pa va dī tas gai dī ša nas re žī mā un kas – tie ša jā dar bā. 

Ta ču vien lai kus ro das arī ne skaid rī bas par virs stun dām. 

Nak tī, pie mē ram, dar bi nieks at ra dies mā jās sa vā gul tā, 

ta ču skai tās, ka viņš to mēr ir strā dā jis, jo at ra dies gai dī ša-

nas re žī mā. Ja no rī ta ir iz sau kums un pie nā ku mu iz pil de 

pra sa vai rāk stun du, ne kā pa re dzēts, tad sa nāk, ka vi ņam, 

skai tot klāt nak ti, ra du šās virs stun das. At tie cī gi šā da in-

ter pre tā ci ja dar ba de vē jiem ir ļo ti neiz de vī ga.

At kal at liek ce rēt, ka būs tie su prak se, kas ap ska tīs 

šādas si tu āci jas, un ri si nā jums būs arī šā diem ga dī ju-

miem. Ie spē jams, arī Ei ro pas Sa vie nī bā va rē tu mai nī ties 

re gu lē jums, kas ie vies tu skaid rī bu dis ku tab la jos jau tā ju-

mos. Šo brīd vir zī ba ne skaid rī bu no vēr ša nā ir uz sāk ta.

Pas tāv uz skats, ka dar ba strī di nav la bā kais veids, 

kā ri si nāt at tie cī bas starp dar ba de vē ju un ņē mē ju. 

Dar ba de vē ji iz tei ku šies, ka Dar ba li ku ma 

nor mas ir ļo ti iz de vī gas dar ba ņē mē jam, 

sa vu kārt dar bi nie ku vi dū ir vie dok lis, ka dar ba 

de vējs vien mēr at ra dīs vei du, kā at laist dar bi nie ku 

pat tad, ja tam nav kon krē ta ie mes la.

Tā glu ži nav, ka dar ba de vējs var at brī vo ties no dar bi nie-

ka, kad vien ie nāk prā tā. Si tu āci ju sa rež ģī, ja ie sais tī ta 

arod bied rī ba, ja dar bi nieks pie skai tāms pie li ku mā īpa-

ši aiz sar gā to dar bi nie ku ka te go ri jas, pie mē ram, ir in va-

līds. Šā dos ga dī ju mos vi si ju ri dis kie lī dzek ļi dar bi nie ka 

at brī vo ša nai pat var iz rā dī ties iz smel ti. Tā pēc dar ba de-

vē jiem ie teik tu, ja vien ie spē jams, iz vai rī ties no dar bi-

nie ka at lai ša nas pēc at tie cī gā li ku ma pan ta, bet tā vie tā 

mē ģi nāt pa nākt ar dar bi nie ku ab pu sē ju vie no ša nos par 

dar ba at tie cī bu pār trauk ša nu. Var būt ir vērts pa do māt 

par kom pen sā ci ju iz mak su vie na vai vai rā ku mē ne šu 

dar ba al gas ap mē rā.

Jā cen šas pēc ie spē jas drau dzī gāk šķir ties, jo ju ri dis-

ki vie no ša nās ir vis spē cī gā kais in stru ments, ko pēc tam 

ap strī dēt jau būs daudz sa rež ģī tāk, ne kā at lai ša nu pēc 

kon krē tā li ku ma pan ta. Tur klāt šā dos brī žos sva rī gi pa-

do māt par dar ba de vē ja re pu tā ci ju, jo ska ļa un re gu lā ra 

tie sā ša nās ar bi ju ša jiem vai vēl eso ša jiem dar bi nie kiem 

uz ņē mu ma un tā snieg to pa kal po ju mu vai pro duk tu re-

pu tā ci ju ne vei ci na. In for mā ci ja par ties ve dī bām iz pla tās 

sa bied rī bā ļo ti ātr i, tā pēc ie gūt jaun us lo jā lus dar bi nie-

kus būs daudz grū tāk, kā arī kon ku ren ti šos skan dā lus 

var iz man tot sa vā la bā.

Pro tams, ga dās, ka dar bi nieks ie spī tē jas un pa nākt 

vie no ša nos nav ie spē jams, pie mē ram, dar bi nieks pie-

pra sa kom pen sā ci ju di vu ga du dar ba sa mak sas ap mē rā. 

Šā das kom pen sā ci jas Lat vi jā neiz mak sā pat augst ākā 

lī me ņa va dī tā jiem, bet dar bi nieks tā pat tā du pra sa! 

Tas, ka Dar ba li kums ir iz teik ti orien tēts par la bu 

dar bi nie kam, gan ir fakts. Ļo ti pie trūkst li ku mā tā da 

re gu lē ju ma, kas ļau tu dar ba de vē jam uz teikt dar ba at tie-

cī bas dar bi nie kam nei ein te re sē tas at tiek smes un slik tas 

strā dā ša nas dēļ. Ir ga dī ju mi, kad dar bi nieks it kā dar ba 

kār tī bas no tei ku mus ne pār kāpj, ta ču arī ne cen šas sa-

sniegt augst ākus re zul tā tus, dar ba lai kā at sēž sa vas dar-

ba stun das bez ini ci atī vas, es pat teik tu – at ro das pus ve-

ģe ta tī vā stā vok lī, si mu lē dar bo ša nos. At bil sto ši eso ša jam 

re gu lē ju mam Dar ba li kums ne at ļauj at laist šā du dar bi-

nie ku. Par šo jau tā ju mu esam ru nā ju ši ar Ār val stu in-

ves to ru pa do mi, pie tās ir iz vei do ta dar ba tie sī bu gru pa, 

ku rā tiek ap spries ti da žā di ie ro si nā ju mi dar ba tie sis ko 

at tie cī bu re gu lē ju ma piln vei do ša nai. Igau ni jā un Lie tu-

vā ir ie vies tas li ku mā nor mas, kas dar ba de vē jam ļauj 

uz teikt dar bu, ja strā dā jo šais ilg sto ši ne sa sniedz dar ba 

de vē ja iz vir zī tos mēr ķus. Pro tams, ir jā būt at tie cī giem 

kri tē ri jiem, pēc ku riem var pa teikt, ka dar bi nieks ir bi jis 

slinks un nei ein te re sēts re zul tā tos, lai ne sāk tos pat va ļī-

gas at lai ša nas. Ie spē jams, to va ja dzē tu pat iz lemt tie sai. 

Ta ču šāds re gu lē jums no teik ti uz la bo tu dau dzu dar ba 

de vē ju si tu āci ju un arī mai nī tu dar ba vi di.

Vai mūs die nās dar ba ņē mē ji la bi zi na sa vas 

tie sī bas un prot tās iz man tot?

Esam se ci nā ju ši, ka pē dē jos ga dos dar ba ņē mē ji ir kļu vu-

ši daudz in for mē tā ki dar ba tie sī bās, kas, pro tams, ir ti kai 

po zi tī vi vēr tē jams. Tā pat dar bi nie ki sā ku ši ak tī vāk vēr-

sties Valsts dar ba in spek ci jā, ja uz ska ta, ka vi ņu tie sī bas 

tiek pār kāp tas. Ko lē ģi stās ta, ka ag rāk šā da prak se ne ti ka 

no vē ro ta. Tā kā mū su ad vo kā tu bi rojs vai rāk sais tīts ar 

biz ne su un bie žāk pār stā vam dar ba de vē ju in te re ses, tad 

jā at zīst, ka dar bi nie ku ju ri dis kā iz glī to tī ba mums ir ra dī-

ju si lie lā kus iz aici nā ju mus klien ta aiz stā vē ša nai. 

Vai pie aug arī tā du strī du skaits, kas skar 

ko merc no slē pu ma neiz pau ša nu? Nav tā, ka 

dar bi nieks, pas trā dā jis pie dar ba de vē ja, pats vē las 

iz mē ģi nāt ro ku ko mer cdar bī bā un sa vu biz ne su 

uz sāk ar bi ju šā dar ba de vē ja klien tu pār vi li nā ša nu.

Tas, ka pie aug ar ko merc no slē pu mu, pre ču zī mēm, kon-

ku ren ci sais tī ti strī di, pat sa vā zi ņā vēr tē jams po zi tī vi, 

jo no rā da, ka pie mums vei do jas uz ņē mu mi, ku riem ir 

ko aiz sar gāt! Pirms vai rā kiem ga diem ju ris tiem šis lau-

ciņš ne bi ja tik ak tu āls kā pat la ban. Saim nie cis kā dar bī ba 

val stī kļu vu si ak tī vā ka, tā pēc arī ro das vai rāk kon fl ikt si-

tu āci ju par šā diem jau tā ju miem. Vien lai kus re dzams, 

ka bū tu ne pie cie šams mai nīt arī li ku ma re gu lē ju mu, jo 

li kums tie ši ne pa redz, ka ko merc no slē pums bū tu sa gla-
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bā jams arī pēc dar ba at tie cī bu pār trauk ša nas. Ko merc no-

slē pums ir dar ba de vē ja īpa šums, un dar bi nie kam nav 

tie sī bu aiziet pie kon ku ren ta un to iz paust, kā arī šā dā 

vei dā ie dzī vo ties la bu mā, uz sā kot pa šam ko mer cdar-

bī bu. Dar ba de vē jam, jū tot, ka tu vo jas dar ba at tie cī bu 

pār trauk ša nas brī dis, va ja dzē tu ļo ti pa do māt par to, lai 

uz ņē mu ma da ti, kas bi ju ši pie eja mi dar ba at tie cī bu lai-

kā, nav tik vieg li no ko pē ja mi. Mums prak sē bi ju ši šā di 

ga dī ju mi, kas jau ro be žo jas ar kri mi nāl at bil dī bu. Dar ba 

de vējs bi ja kon sta tē jis da tu ko pē ša nu, kaut dar bi nieks to 

no lie dza. Pie drau dē jām, ka ie sais tī sim po li ci ju, ja in for-

mā ci ja ne tiks at do ta. Kat rā zi ņā uz ņē mē jiem mūs die nās 

daudz no piet nāk jā iz tu ras pret da tu aiz sar dzī bu.

Tā pat ro das arī strī di sais tī bā ar kon ku ren ces ie ro-

be žo ju miem, kas pa redz gan aiz lie gu mu no teik tu lai ku 

stā ties dar bā pie kon ku ren tiem, gan arī kom pen sā ci jas 

iz mak su dar bi nie kam par šā diem ie ro be žo ju miem. Jau-

tā jums par to, cik lie la kom pen sā ci ja šā dos ga dī ju mos iz-

mak sā ja ma, nav at bil dams vi siem vie nā di, jo jā vēr tē, cik 

lie li būs šie kon ku ren ces ie ro be žo ju mi. Var ie ro be žot, 

pie mē ram, lai dar bi nieks ne uz sāk tu dar bu pie kon krē ta 

kon ku ren ta, bet tik pat la bi var liegt strā dāt at tie cī ga jā 

no za rē vai pat liegt stā ties dar ba at tie cī bās ar kon ku rē jo-

šiem uz ņē mu miem Bal ti jas val stīs vai vi sās Ei ro pas Sa-

vie nī bas val stīs. Tā pat ie ro be žo jums var tikt ter mi nēts 

gan uz da žiem mē ne šiem, gan arī uz vai rā kiem ga diem. 

At tie cī gi, jo lie lāks ir ie ro be žo jums, jo lie lā kai jā būt kom-

pen sā ci jai. Tā pat – jo augst āks bi jis amats, jo lie lā ka ir 

at bil dī ba un zi nā ša nas par uz ņē mu mu un at tie cī gi arī 

pie nā kas augst āka kom pen sā ci ja. Tā pēc dar ba de vē jiem 

jā rū pē jas, lai šī lī me ņa dar bi nie ki ne vē lē tos pār traukt 

dar ba at tie cī bas. 

Gal ve nie grā mat ve ži un fi  nan šu di rek to ri jau arī 

ir lie tas kur sā par uz ņē mu ma fi  nan šu stā vok li un 

daudz ko ci tu, kas va rē tu in te re sēt kon ku ren tus. 

Ta ču ne es mu dzir dē ju si, ka šiem spe ci ālis tiem 

tik tu no teik ti kon ku ren ces ie ro be žo ju mi.

Man ir pre tjau tā jums: cik bie ži dzir dēts, ka fi  nan šu di-

rek tors tie sā jas ar uz ņē mu ma īpaš nie ku? Šī, šķiet, ir tā 

no dro ši nā tā dar bi nie ku ka te go ri ja – fi  nan sis ti, gal ve nie 

grā mat ve ži, kam dar ba de vējs vi ņam zi nā mu ie mes lu 

dēļ ir ga tavs sa mak sāt lie lu kom pen sā ci ju, lai šā du strī-

du ne bū tu. Tur klāt tie ir ama ti, kur nav lie las kad ru mai-

nī bas, pār sva rā ša jos pos te ņos strā dā il gus ga dus. Kā pēc 

tā – kat ram brī va in ter pre tā ci jas ie spē ja.

Var būt dar ba lī gu ma no sa cī ju mos ir jā iek ļauj 

at ru na par to, ko ne drīkst iz paust, 

pār trau cot dar ba at tie cī bas?

Jā, at tie cī bā uz ko merc no slē pu mu dar ba lī gu mā šim jau-

tā ju mam va ja dzē tu būt fi k sē tam. Lī gu mā var no teikt 

arī aiz lie gu mu pār vi li nāt dar ba de vē ja klien tus un dar bi-

nie kus. Šā das dar ba de vē jam ne vē la mas si tu āci jas kļūst 

ar vien ak tu ālā kas, tā pēc jā pa rū pē jas, lai kon krēts spe ci-

ālists ne aiz iet no dar ba, līdz i pa ņe mot arī sa vas no da-

ļas vai de par ta men ta dar bi nie kus. Li kums un arī tie su 

prak se ne pa redz, ka par šā diem ie ro be žo ju miem dar bi-

nie kiem bū tu iz mak sā ja ma kom pen sā ci ja līdz īgi kā par 

kon ku ren ces ie ro be žo ju miem.

Dar ba de vē jam ra dī tie zau dē ju mi ko merc no slē pu-

ma iz pau ša nas dēļ dar bi nie kiem bū tu jā kom pen sē, ta ču 

prak sē ir ļo ti sa rež ģī ti pie rā dīt, kā di ir bi ju ši šie zau dē ju-

mi. Pirm kārt, jā pie rā da, ka ir iz pausts ko merc no slē pums, 

otr kārt, jā pie rā da, tie ši kā di zau dē ju mi ir ra du šies, bet ne-

gū to ie nā ku mu pie rā dī ša na ties ve dī bā ir vie na no grū tā-

ka jām. Vis bei dzot, jā pie rā da, ka šie zau dē ju mi ra du šies 

tie ši tā ie mes la dēļ, ka dar bi nieks ir iz pau dis ko merc no-

slē pu mu. Vi siem šiem kri tē ri jiem ir jā pas tāv vien lai kus. 

No sa vas prak ses la bāk ie teik tu dar ba lī gu mā ie kļaut 

lī gum so du par ko merc no slē pu ma iz pau ša nu. Pro tams, 

lī gum so dam va ja dzē tu būt sa mē rī gam, jo, ja no dar bi nā-

ta jam ir mi ni mā lā al ga, tad ne var pra sīt, lai lī gum sods 

bū tu tūk sto šos.

Jū su pār stā vē tais zvē ri nā tu ad vo kā tu bi rojs 

ne sen mai nī ja no sau ku mu – no ie priek šē jā 

LAWIN uz Kļa viņš Ellex, un pat la ban tur pi nāt 

strā dāt ne ti kai Lat vi jas tir gū, bet arī ap tve rat 

kai miņ val stis Lie tu vu un Igau ni ju. 

Vai tas tā pēc, ka Lat vi jā dar ba par maz?

Arī LAWIN dar bo jās vi sā Bal ti jā, un mums bi ja bi ro ji 

gan Tal li nā, gan Viļ ņā. No sau ku ma mai ņa ir sais tī ta ar 

iz mai ņām to bi ro ju sa stā vā, kas ie tilpst Bal ti jas bi ro ju ali-

an sē. Sa vu kārt ali an ses iz mai ņas sais tī tas ar mū su vēl mi 

stip ri nāt bi ro ju ap vie nī bu tie ši Bal ti jas lī me nī.

Ta ču, ru nā jot par ne pie cie ša mī bu dar bo ties cie šā 

sa dar bī bā un ali an sē ar Igau ni jas un Lie tu vas bi ro jiem, 

jā teic, ka mū su klien ti – starp tau tis ki uz ņē mu mi un in-

ves to ri – ska tās uz Bal ti ju kā uz vie nu re ģi onu, vi ņiem 

ir grū ti sa prast, ka te ir trīs at šķi rī gas val stis ar at šķi rī gu 

nor ma tī vo re gu lē ju mu. Daudz ēr tāk ir iz vē lē ties sa dar bī-

bu ar ad vo kā tu bi ro ju, kurš spēj pār stā vēt vien lai kus vi-

sas trīs Bal ti jas val stis, un vi ņam nav tik ļo ti jā iedzi ļi nās 

kat ras at se viš ķas valsts li ku mu ni an sēs.

Bi ja ga dī jums, kad klients vē lē jās, lai va dām se mi-

nā ru par Bal ti jas dar ba tie sī bu re gu lē ju mu, lai gan tāds 

vie nots re gu lē jums, pro tams, ne maz ne pa stāv. Kā jau 

Ei ro pas Sa vie nī bas val stīm, daudz kas mums ir ko pējs, 

ta ču ir arī bū tis kas at šķi rī bas. Tā pēc jā nod ro ši na pa kal po-

jums, kas spēj ap tver vi su re ģi onu.
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