
 

 
  19. septembrī LMNA informatīvās dienas ie-
tvaros arodorganizāciju aktīvisti apmeklēja Mākslas 
muzejā RĪGAS BIRŽA Latvijas valsts simtgadei veltīto 
izstādi “Baltijas ozoli. 16. un 17. gadsimta holan-
diešu un flāmu glezniecība Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja kolekcijā”.  
 Šis ir projekts, kas ietver izstādi, zinātnisko 
konferenci un vairāku nozaru zinātniskās publikācijas, 
un ir Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA (MMRB), Latvijas 
Universitātes un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta 
“Silava” kopdarbs, kas tiek veikts ar Nīderlandes Kara-
listes vēstniecības Latvijā un Nīderlandes Mākslas vēs-
tures institūta RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie), Hāgā, atbalstu.  
 Izstāde ir stāsts par 16. un 17. gadsimta kuģ-
niecības sakariem ar Nīderlandi vai konkrēti – no Rīgas, 
Ventspils un Liepājas ostām aizvestajiem ozoliem. No 
Baltijas tika eksportēts izcilas kvalitātes kokmateriāls, 
bet Nīderlandē no tā gatavoja gleznu pamatnes, t.s. 
paneļus, ko senie meistari apgleznoja. Šobrīd, pēc dau-
dziem gadsimtiem, tie ir miljonus vērti mākslas darbi. 
21. gadsimta modernās tehnoloģijas un pētniecības 

metodes beidzot ļauj apstiprināt to, par ko mēs tikai 
nojautām: lielo Eiropas muzeju krātuves ir pilnas ar 
Baltijas ozolu.  
 Vietējā gida pavadībā  izstādes dalībniekus ie-
pazīstināja ar Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA 16. un 17. 
gadsimta holandiešu un flāmu glezniecības kolekcijas 
un senā ozolkoka pētniecības rezultātiem.  Ozolu izpē-
tei ir divi veidi -pirmais – gadskārtu skaitīšana ar den-
drohronoloģijas metodi, izmantojot Eiropas un Latvijas 
datu bāzes, un otrais, kas ir vēl tikai iedīglī, – Baltijas 
ozola DNS noteikšana. 
 Ekspozīcijai atlasītie darbi ir daļa no Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājuma “zelta fon-
da”, kas pārsvarā veidojies laika posmā no 18. gadsim-
ta otrās puses līdz 19. gadsimta beigām kā dažādu pri-
vātpersonu novēlējumi vai dāvinājumi Rīgas pilsētai vai 
Kurzemes provinces muzejam. 

  8.— 9. septembrī Cēsīs norisinājās ikgadējais 
Baltijas jauniešu forums, kurā tikās Baltijas valstu 
arodbiedrību līderi - jaunieši.  
 Forumā piedalījās Anete Kice (LBAS), Mārtiņš 
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   2018.gada 14.septembrī  

 Akciju Sabiedrībai "Liepājas Papīrs"  

 120 gadi !!! 

 Sveicam Uzņēmuma kolektīvu!  
Novēlam saglabāt lepnumu par savu Uzņē-
mumu un raženu darbu arī turpmāk   ! 

 
LMNA Valde, 09.2018. 

LATVIJAS BRĪVO AROD-
BIEDRĪBU SAVIENĪBĀ 



Svirskis (LBAS), Aksels Cīrulis (Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība), Dace Tarasova 
(arodbiedrība LAKRS), Alise Rozīte (Latvijas Iekšlietu 
darbinieku arodbiedrība), Kārlis Bērziņš (LMNA) un 
Mārtiņš Mertens (Latvijas Tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrība). 
 Baltijas jauniešu forums akcentē aktualitātes 
Arodbiedrībās reģionālā griezumā, kā arī tiek izvirzīti 
mērķi turpmākajam laika posmam, ko būtu vēlams sa-
sniegt, darbojoties kopā.  Foruma ietvaros jaunieši ap-
mainījās ar pieredzi Baltijas valstīs par dažādām tēmām 
- koplīgumu, ģenerālvienošanos, darba aizsardzību un 
jaunu cilvēku iesaisti arodbiedrību darbā. Tika uzklausīti 
nozares eksperti, kuri sniedza interesantas lekcijas par 
minētajiem tematiem. 
 Ņemot vērā, ka šis gads Baltijas valstīm ir nozī-
mīgs, jo kopā tiek sagaidīta valstu simtgade, jaunieši 
izvirzīja gana ambiciozus plānus nākamajiem gadiem 
un arodbiedrību darba plānošanas nostādnēm - veicināt 
reemigrāciju jauniešu vidū, atbalstīt algu pieaugumu, 
nodokļu atvieglojumus, atlaides īpašuma iegādei gados 
jauniem cilvēkiem, lai tiem būtu iespēja uzsākt patstā-
vīgu dzīvi. 
  Tika atbalstīta interesanta ideja - aktīvi strādāt 
pie idejas par “living wage” (dzīves alga) radīšanas, 
kas nozīmē nevis minimālo algu, bet gan algu, ar kuru 
cilvēkam pietiek, lai samērīgi varētu piepildīt visas cieņ-
pilnai un labklājīgai dzīvei paredzētās vērtības, tas ir, 
ne tikai apmaksātu rēķinus un ēdināšanu, bet, piemē-
ram, arī atļautos arī dažu kultūras pasākumu apmeklē-
šanu  un pamata sezonālā apģērba iegādi.  
  Kopumā ikgadējais forums vērtējams kā nozī-
mīgs sadarbības veicināšanas pasākums, jo apvienojo-
ties un aktīvi iesaistoties mēs varam panākt pārmaiņas!  

 
17. - 18. septembrī Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pro-
jekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības div-
pusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā 
regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sa-
kārtošanai” ietvaros vizītē Helsinkos piedalījās LBAS 
eksperti Nataļja Preisa un Mārtiņš Svirskis, LMNA 
koordinatore Anete Kice, LAKRS koordinatore Dace 
Tarasova, LBNA koordinators Mārtiņš Dunskis un 
LSAB koordinatore Ineta Makare. 
  Anete Kice: “Divu dienu vizītes laikā tika izzināta 

Somijas arodbiedrību pieredze koplīgumu 
un ģenerālvienošanos slēgšanā.  

 Pirmajā dienā vizīte aizsākās ar 
tikšanos Rakensulitto – Somijas celtniecī-

bas nozares arodbiedrībā ar tās priekšsēdē-
tāju Matti Harjuniemi un Tapio Karri – 

Somijas celtniecības nozares darba devēju 
konfederācijas darba lietu direktoru. 

 Somijas celtniecības nozares arod-
biedrības biedri ir speciālisti, kas darbojās 

būvgaldniecībā, ēku būvniecībā, inženieri, ēku apdares speci-
ālisti, būvniecības tehnologi un hidroizolāciju speciālisti. 

Somijas celtniecības nozares arodbiedrība ir viena no 
ietekmīgākajām nozaru arodbiedrībām, tās biedriem ir plašs 

sociālo ieguvumu klāsts, kas atrunāts koplīgumā – īpašas at-
laides degvielai, brīvdienu atpūtas izmitināšana, bezmaksas 

juridiskā palīdzība darba strīdu gadījumos. Celtniecības noza-
res arodbiedrības biedri, kas pastāvīgi dzīvo Somijā ir tiesīgi 

pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, bet tiem, kas Somijā ir 

iebraukuši kā viesstrādnieki, tiek veikta pārbaude vai var tikt 

piešķirts bezdarbnieku pabalsts un, vai tie atbilst noteikumiem 
par Somijas sociālo nodrošinājumu un var pierādīt, ka pastāvī-

gi dzīvo Somijā.  

Nozare saskaras ar to, ka valstī ir daudz mazo uzņē-

mumu, kuros nodarbināti ne vairāk par pieciem darbiniekiem. 
Neskatoties uz to tiek noslēgta ģenerālvienošanās. Ģenerālvie-

nošanās saturs Somijas celtniecības nozarē ir vienkāršs, tajā 
galvenokārt ir atrunāta nozares minimālā alga, darba nespējas 

lapa, veselības apdrošināšana, darba drošība un aizsardzība, 
darba laiks, virsstundas. Virsstundu apmaksa noteikta par pir-

majām divām stundām 50% apmērā, bet sākot no trešās virs-
stundas tiek apmaksātas 100% apmērā. Noslēgtās ģenerālvie-

nošanās nonāk Labklājības Ministrijas pārraudzībā.  
 Somijas darba devēji sēžas pie pārrunu galda un pa-

raksta ģenerālvienošanās, jo tas garantē darba mieru. Ja to-
mēr ir sarežģīta situācija un neizdodas nonākt pie kopējas 

vienošanās, tad arodbiedrības paziņo par iespējamu streiku, 
piemēram—darbinieki atsakās strādāt virsstundas. Ja divu 

nedēļu laikā, piesaistot mediatoru,  sarunas neatsākas, arod-
biedrība sāk streiku. 

 Lai noslēgtu ģenerālvienošanos Somijā ir nepiecie-
šams 50% nodarbināto skaita pārklājums nozarē. Katru otro 

gadu ģenerālvienošanās tiek pārskatīta, - process ilgst aptuve-
ni četrus mēnešus. Ekspertu grupa, kas pārskata ģenerālvie-

nošanos, skaita ziņā katrai nozarei var būt atšķirīga, parasti tā 
sastāv no pieciem līdz piecpadsmit cilvēkiem no katras puses. 

Ja Darba devēji un arodbiedrība vienojas par ģenerālvienoša-
nās saturu, tad, kad tā ir noslēgta, oficiāli nav jāpublicē ( Lat-

vijā ģenerālvienošanās tiek publicēta “Latvijas Vēstnesī”),  nav 
nepieciešams arī valdības apstiprinājums .   

 Pirmā ģenerālvienošanās Somijā tika noslēgta 1910.gadā. 
 Centrālā Somijas arodbiedrību savienība (SAK) 

ir viena no lielākajām un vecākajām Somijas arodbiedrību or-
ganizācijām (dibināta 1907.gadā). Tā apvieno 18 nozaru arod-

biedrības ar 929 000 biedriem. 
 Tikšanās notiek ar Ismo Kokko( koplīgumu pārrunu 

eksperts), Pekka Ristelä (ārējo sakaru koordinators),  Jari 

Nilosaari (Teollisuusliitto – Somijas Industriālās nozares 

arodbiedrība, Meža nozares pārstāvis), kā arī pārstāvis no AKT 

(Transporta darbinieku arodbiedrība). 

 Pirmais koplīgums Somijā noslēgts 1896.gadā un 

tas bija bukmeikeru koplīgums. Šajā laikā arodbiedrību biedru 
pārklājums valstī bijis 10%. 1918.gadā Somijā norisinājās 

pilsoņu karš, bet tomēr darba devēji un arodbiedrības nonāca 
pie kopsaucēja,-  par savastarpēju sadarbību un koplīguma 

slēgšanu.  
 Mūsdienās Somijas SAK arodbiedrību konfederācija 

apvieno zilo apkaklīšu darba ņēmējus. Arodbiedrības biedru 
pārklājums šobrīd ir 70%. Koplīgumi ir noteikti Somijas 

Konstitūcijā un likums darbojās no 1947. gada. Tiesību akts 

tiek izstrādāts trīspusējās sadarbības pārrunās starp valdību, 

darba devējiem un arodbiedrībām. Koplīgumos tiek noteikta 
darba samaksa, darba laiks, veselības apdrošināšana. Starp 

arodbiedrību un darba devēju pastāv stingri noteikumi par 
veselības apdrošināšanas pārvaldīšanu un finansēšanu, tā lai 

tiktu apdrošināts katrs darbinieks, arī pensionāri. Visus strīdus 
kas rodās saistībā ar koplīgumiem  izskata Darba tiesās. Kopš 

1995.gada būtiski samazinājies streiku skaits, tas skaidrojams 
ar darbinieku pasivitāti, kā arī ar biedru skaitu kritumu. 

Pēdējais ievērojamākais streiks noticis 2005.gadā papīra 

ražošanas nozarē, kad tā pieteica streiku uz septiņām 
nedēļām.  

 Izaicinājumi ar kuriem šobrīd saskarās SAK: - 
Valdība vājinājusi trīspusējās konsultācijas, no reālām 

sarunām uz vienpersoniskiem valdības lēmumiem:—Valdība 
seko darba devēju interesēm, samazinot bezdarbnieku 

pabalstus,  vājina darba drošību - īpaši jaunajiem 
darbiniekiem; —Darba devēji vēlās koplīguma pārrunas 

uzņēmuma līmenī (vai pat individuālas), atstājot darbiniekus 
vājākā pozīcijā. 

 Saskaroties ar strauju biedru skaita kritumu, 
Somijas Meža nozares arodbiedrība pirms gada ir 

apvienojusies ar Industriālās nozares arodbiedrību un šobrīd 
kopējais biedru skaits visā industriālajā nozarē ir 219 066 

biedri. Apvienošanās notikusi, lai kopīgiem spēkiem nozare 
būtu spēcīgāka un ietekmīgāka un, lai labāk varētu aizstāvēt 

savus biedrus. Kopumā Industriālās nozares arodbiedrībā, 
dažādos sektoros, ir noslēgtas 33 ģenerālvienošanās . 



 Otrā dienā notika vizīte  Latvijas vēstniecībā, kur, 

tikšanās laikā ar vēstnieci Našenieci, tika pārrunāta LBAS 
pieredzes apmaiņas vizīte Somijas arodbiedrībās, tās ieguvumi 

un turpmākās sadarbības iespējas. Vēstniece uzsvēra, ka arī 
viņas prioritātes, izzinot Somijas un citu Eiropas savienības 

valstu attīstības līmeni sociālajos un ekonomiskajos 
jautājumos, ir  tuvināt  tam Latviju. 

 Dienas turpinājumā LBAS delegācija tikās ar Somijas 
telekomunikāciju un IT nozares PRO arodbiedrības 

pārstāvjiem. 
 PRO ir balto apkaklīšu arodbiedrība, kas apvieno 

Telekomunikāciju un IT nozarēs strādājošus profesionāļus ar 

augstāko izglītību. Nozarē ir 20 000 biedru.  Noslēgtas 15 

ģenerālvienošanās.  Arī PRO ir vērojams biedru skaita kritums. 
Lai veiksmīgāk organizētu jaunu biedru piesaisti, 

arodorganizāciju priekšsēdētājiem koplīgumā tiek noteiktas 
piemaksas par aktivitātēm jaunu  biedru iesaistīšanā 

arodbiedrībā.  
 Slēdzot Nozares koplīgumu tajā tiek noteiktas algu 

grupas, sadalot tās pēc noteiktiem kritērijiem, ņemot vērā 
kompetences un darba pienākumus. Par katru pienākumu tiek 

noteikts konkrēts punktu skaits, kas tiek saskaitīts algu 
grupām. Tāpat tiek arī noteiktas  piemaksas par darba 

pieredzi.  
 Darba devēju motivācija slēgt ģenerālvienošanās  ir, 

— panākt neveselīgas konkurences izskaušanu, algu līmeņu 

vienlīdzību nozarē, kas garantē darba mieru.  
 Slēgt ģenerālvienošanos Somijā starp arodbiedrībām 

un darba devējiem jau daudzus gadus ir laba tradīcija.” 

  
 2. un 3. oktobrī BASTUN sanāksmē, Rīgā, par 
tēmu “Darba pamattiesības un starptautiskie dar-
ba standarti” uzstājās LBAS priekšsēdētāja vietniece 
Irēna Liepiņa, Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes 
(NFS) un Zviedrijas Arodbiedrību konfederācijas prezi-
dents Karls-Peters Torvaldsons , LBAS priekšsēdē-
tājs Egils Baldzēns un Pasaules arodbiedrību konfede-
rācijas (ITUC) ģenerālsekretāre Šarana Barova. Par 
darba pamattiesībām Baltijas reģionā pastāstīja Satver-
smes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Starptautiskās dar-
ba organizācijas (SDO) ģenerālsekretāra padomnieks 
Kari Tapiola informēja par SDO starptautiskajiem dar-
ba standartiem. Savukārt OECD Arodbiedrību padomde-
vējas komitejas (TUAC) ģenerālsekretāra Pjēra Habar-
da uzstāšanās tēma bija par iekļaujošo izaugsmi un 
cienīgu darbu. Latvijas Republikas labklājības ministrs 
Jānis Reirs sanāksmē runāja par darba tiesībām un 
darba tirgus regulēšanu. Paneļdiskusijā tika apspriestas 
OECD daudznacionālo uzņēmumu vadlīnijas – instru-
ments cienīga darba sasniegšanai.  
 Sanāksmes otrajā dienā tika apspriests naci-
onālais un starptautiskais darbs kompāniju uzvedības 
ietekmēšanai un darbinieku tiesību nodrošināšanai. Par 

sociālā dialoga 
attīstību nozaru 
un kompāniju 
līmenī runāja 
LDDK ģenerāldi-
rektore Līga 
Meņģelsone, 
NTF transporta 
un civilās avi-
ācijas eksperte 
Anu Hietala un 
Igaunijas Arod-
biedrību konfe-
derācijas 
(EAKL) prezi-
dents Peps Pe-
tersons. Savu-
kārt ar divpusē-
jās sadarbības 
arodbiedrību 
veiksmes stās-
tiem reģionā 
dalījās Lietuvas 
Arodbiedrību konfederācijas (LPSK) prezidente Inga 
Ruginiene. Savus komentārus sniedza LO-Norway 
konfederālais sekretārs Terje Olavs Olsons un Ziemeļ-
valstu tiesībsargs Mikko Hakarainens. Vēl sanāksmes 
gaitā tika apspriesta mobilo darbinieku cienīgu darba 
apstākļu nodrošināšana, kā arī Ziemeļvalstu-Baltijas 
rīcības plāns un tā secinājumi un izaicinājumi. 
  Baltijas jūras valstu reģionā paralēli Baltijas 
jūras valstu padomei (BJVP) pēc tāda paša principa dar-
bojas Baltijas jūras valstu Arodbiedrību sadarbības 
tīkls (BASTUN) – Baltic Sea Trade Union Network 
(www.bastun.nu). BASTUN ir BJVP stratēģiskais partne-
ris. 
 Jāatzīmē, ka no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. 
gada 30. jūnijam Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) veic savu prezidentūru BASTUN, pārņemot to no 
Zviedrijas Arodbiedrībām. LBAS priekšsēdētāja vietnie-
ce Irēna Liepiņa ir  šī brīža BASTUN prezidente. 
 LBAS prezidentūras laikā noteiktas šādas priori-
tātes: darbaspēka mobilitāte, ievērojot taisnīgus notei-
kumus, un novēršot sociālo krāpniecību, pievēršot pa-
stiprinātu uzmanību darbinieku vienlīdzīgiem apstākļiem 
un uzņēmumu atbildībai pārrobežu darbībā; sociālā di-
aloga stiprināšana un arodbiedrību un uzņēmēju līdz-
svarota pārstāvniecība, koplīgumu attīstība nozaru lī-
menī un labās prakses popularizēšana; arodbiedrību 
lomas un izaugsmes stiprināšana Baltijas jūras reģionā. 
  

M EŽA NOZARĒ 
 
 

 Latvijas Meža nozares arodbiedrība ir aktīvi ie-
saistījusies projektā 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifi-
kācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 
attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”, kas tiek 
īstenots no 2016. gada 16. decembra līdz 2021. gada 
31. decembrim. Projekta mērķis ir pilnveidot profesi-
onālās izglītības saturu, saskaņā ar Latvijas kvalifikāci-
jas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju 
standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā 
arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satu-
ru, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un 
nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu 
kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu noza-
ru kvalifikācijas sistēmu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.10.2018. BASTUN sanāksme. 

LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa 

(no kreisās) un LBAS priekšsēdētājs  

E.Baldzēns 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
18.09.2018.LBAS delegācija viesos Somijas PRO arodbied-
rībā. No kreisās LBAS eksperti Nataļja Preisa un Mārtiņš 

Svirskis, LMNA eksperte Anete Kice un Somijas teleko-
munikācijas  PRO arodbiedrības pārstāvis Jorma Malinen  



 Šobrīd LMNA, sadarbībā ar nozares ekspertiem, 
jau ir izstrādājusi 4 profesiju standartus - Mežsaim-
niecības tehniķis, Meža mašīnu operators, Mēbeļu 
galdnieks, Būvizstrādājumu galdnieks un  profesi-
onālās kvalifikācijas prasības Kokvedēja automobiļa 
vadītājam. 
 Pašlaik aktīvs darbs notiek izstrādājot pavisam 
jaunu profesijas standartu- Restaurācijas tehniķis . 
Paralēli tiek strādāts arī pie  profesionālās kvalifikācijas 
prasībām Koka konstrukciju restaurācijas  tehni-
ķim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ARBA AIZSARDZĪBA 
 

IZDEGŠANA?! CĒLOŅI UN SEKAS ! 
Problēmu izzināja un informāciju apkopoja  

LMNA eksperts Ā.Smildziņš 
 
 Līdz šim tikai Itālijā un Latvijā no-
darbināto IZDEGŠANA ir atzīta par arodslimī-

bu. Citās zemēs, kā piemēram, Beļģijā, Bul-
gārijā un Nīderlandē notiek diskusijas -  vai 

izdegšana jāuzskata par ar darbu saistītu sli-
mību. Tajā pašā laikā Zviedrija ir vienīgā 

valsts, kas apstiprina medicīnisko diagnozi, 
izmantojot noguruma sindroma  ICD-10 kodu. 

Eiropas Savienībā (ES) pētījumu par  izdegša-
nu nav sevišķi daudz, taču tie kļūst arvien izplatītāki. Eiropas 

Dzīves un darba apstākļu  uzlabošanas fonds (Eurofound) ir 
apkopojis ziņojumu , kurā iekļauti dati no 20 ES valstīm un 

Norvēģijas. Ziņojums liecina, ka valstīs nav vienota priekšstata 
par šo slimību. 
 “Izdegšanas sindroms – arodslimība, kas vēršas 

plašumā” raksta NRA žurnāliste Līga Nestere “Nomāktība, 

depresīvs noskaņojums, bezmiegs, nogurums, darbspēju pa-
sliktināšanās – šie ir raksturīgākie simptomi izdegšanas sin-

dromam”. Žurnāliste turpina - Latvijas Arodslimību ārstu aso-

ciācijas  prezidente profesore Maija Eglīte neslēpj izbrīnu, cik 
ļoti pacietīgi un izturīgi  ir Latvijas iedzīvotāji – viņi ilgstoši, 

izjūtot pat lielas sāpes, lielu diskomfortu darbā, turpina strā-
dāt, bet pie ārsta nevēršas, jo baidās zaudēt darbu. ”Darba 

vietās atkarībā no nozares ir daudz dažādu riska faktoru, pie-

mēram, ergonomiskie (ilgstošs darbs pie datora, nepareizs 

darba vietas iekārtojums, monotons darbs), ķīmiskie, fizikālie 
(vibrācija, troksnis, apgaismojums), un pēdējos gados  aizvien 

vairāk tiek akcentēti psihoemocionālie riski – cilvēkiem ir ne-

drošība par savu darba vietu, mūsu darba dzīve kļuvusi garā-

ka, darba temps un apjomi palielinās, strādājošiem tiek uzstā-
dītas augstākas prasības, bet algas ir nelielas, sabalansēt dar-

ba un mājas dzīvi ir problemātiski, respektīvi, cilvēki dzīvo 
stresā,” skaidro profesore. “Atbildīgs un intensīvs darbs, pa-

augstināta atbildības izjūta, perfekcionisms, augsti darba stan-
darti un pārāk liela darba slodze, neatbilstošs materiālais un 

garīgais novērtējums, mazs sociālais atbalsts ir  galvenie iz-
degšanas sindroma priekšnoteikumi.”  

 Latvijas  Radio Ziņu dienesta korespondente Laura 
Dzērve raksta: “Izdegšanas sindromu kā arodsaslimšanu ārsti 

diagnosticē salīdzinoši reti – aptuveni desmit cilvēkiem gadā, 
taču tas ir daudz biežāk satopams, uzsver arodārsti. Izdegša-

nas sindroms slēpjas zem citām diagnozēm, un to bieži ne-
identificē kā arodsaslimšanu, kas saistīta ar stresu darbā.”   

 Psihiatre Inga Zārde norāda, ka izdegšanas sin-
droms ir izplatīts, bet bieži vien nepamanīts un neatzīts. Tur-

klāt pret šo problēmu ir aizspriedumi sabiedrībā, jo cilvēki ne-
grib runāt par savu pārpūlēšanos vai izdegšanu. Bet patiesībā 

tā ir nopietna problēma. Izdegšanas sindroms ir raksturīgs 
dažādu profesiju pārstāvjiem, tomēr visaugstākais risks ir tām 

profesijām, kurās ir intensīva saskarsme ar cilvēkiem, kuriem 
ir kāda fiziskas vai emocionālas vajadzības. Neapšaubāmi līderi 

esot skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi, policisti un arī 
ārstniecības personas, transporta  līdzekļu vadītāji. 2012. gadā 

publicētā ASV veiktā pētījumā teikts, ka izdegšanas sindroms 
ir 38% ārstu, bet pārējā sabiedrības daļā – 28%.  

 Psihoterapeite  Baiba Gerharde izdegšanas sin-
dromu raksturojusi kā psihisku  un fizisku spēka izsīkuma stā-

vokli, kas var iestāties, cilvēkam ilgstoši strādājot ar pārslodzi. 
Dabiska aizsardzība pret spēku pārtērēšanu ir nogurums, kad 

organisms signalizē: man ir par daudz, man nepieciešama 
atpūta.  

 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Psihomatiskās 
medicīnas un psihoterapijas klīnikas psihoterapeite Inga Pē-

tersone  nosauc veselu rindu darba vides faktoru, kas veicina 
izdegšanas sindroma veidošanos:  problēmas saskarsmē ar 

administrāciju;  problēmas saskarsmē ar kolēģiem;  neskaidrs 
pienākumu sadalījums;  sociālo lomu ambivalence;  situācija, 

kad ārstam un administrācijai ir konfliktējoši mērķi;  kolēģu 
atbalsta trūkums;  darbs maiņās;  darbs ar cilvēkiem, kuriem 

emocionālas ciešanas;  konflikts ar pacientu vai viņa radinie-
kiem;  ārsta zems sociālais statuss pacienta acīs;  laika trū-

kums;  hroniski slims pacients.    

 “Aplauzies. Kāpēc tik daudz strādājam, bet jēga 

maza?”  27. septembrī par izdegšanas sindromu  žurnāliste 

Evija Hauka raksta -   Mēs strādājam bezjēdzīgi daudz – līdz 
izdegam, bet lielas jēgas no tā nav. Kamēr darba produktivitā-

te Latvijā  ir  55% no vidējā Eiropas līmeņa, vidējais latvietis 
strādājot 1910 stundas gadā, kas ierindojot Latviju astota-

jā vietā pasaulē garāko darba stundu skaita ziņā.  
 Kāpēc mēs esam tik neefektīvi, kas ir slimstrāde un 

kāpēc daļa birojos pieņemto lēmumu ir ”stulbi”, E.Haukas  
rakstā stāsta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošī-

bas un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. 
 Muskuļu, skeleta saslimšana ir izplatītākā  invaliditāti 

izraisošā arodslimību grupa Eiropā un arī Latvijā. Otra lielā 
grupa ir psihoemocionālās pārslodzes izraisītās problēmas, kā 

arī elpošanas sistēmas slimības.   
 Atlaida no darba? Tā ir tava laimīgā diena! Ir tāds 

termins kā “slimstrāde”, kas nozīmē, ka cilvēki būdami slimi, 
nevis zviln mājās dīvānā ar siltām čībām kājās,  murrājošu 

kaķi klēpī un kūpošu tējas tasi rokās, bet aukstiem sviedriem 
uz pieres, šķaudot un šņaukājoties, darbā nosēž astoņas stun-

das. Aptaujas rāda, ka cilvēki izvairās ņemt darba nespējas  
lapu, jo baidās zaudēt darbu, konstatē darba vides eksperts. 

Vīriešiem ap 60 gadiem ir piecas sešas hroniskas slimības (gan 
arodslimības, gan ne tikai). Emocionāli sliktais fons darbā vei-

cina dažādas saslimšanas.  
 Latvijā palielinās  izdevumi slimības pabalstiem. Pie-

mēram, 2016. gadā tie sasnieguši jau 138 miljonus eiro (1,9 
reizes vairāk nekā 2011. gadā). “Ja tev ir 50 gadi, kaut kas 

sāp un tu to slēp, pēc trim gadiem nebūs ko ārstēt un dzīvi 
mainīt būs grūtāk”, atzīst I. Vanadziņš 

 Piezīme (Ā.S.): Varbūt, ka patiešām vajag uz mirkli 
apstāties un padomāt par sevi un šo problēmu, un varbūt, ka 

rīkoties arī?! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesiju standarta izstrādes darba grupa: 

A.Kice (no labās)- moderatora asistente, eksperti- 

Jānis Vilšķērsts, Kārlis Rubenis, Andrejs Vilciņš, 
projekta vadītāja Līga Saleniece, VISC metodiķe 

Tatjana Daņilova un Inguna Siņica– grupas mo-
deratore 


