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Darbinieki 
no reģioniem, 
citām valstīm

Par darbaspēka mobilitāti runā
dažādos līmeņos. Valstī notiek cil-
vēku aizplūšana no lauku teritori-
jām uz reģionu centriem, lielajām
pilsētām. Lai nodrošinātu darbi-
niekus, lielie uzņēmumi nodroši-
na transportu, dzīvesvietu. Dis -
kusijās izskanēja prob lēma, ka šie
izdevumi – transports, dzīvesvieta
- tiek aplikti ar darbaspēka nodok-
ļiem, rezultātā tas darba devējiem
ir dārgs risinājums. 

“Kad runājam ar valdības pār-
stāvjiem par problēmu, ka šos iz-
devumus nevajadzētu aplikt ar no-
dokļiem, viņi saka – maksājiet lie-
lākas algas darbiniekiem, tad vi-
ņiem nebūs problēmu nokļūt
Rīgā, tur dzīvot. Jāsaprot, ka algas
celt nav iespējams mūžīgi , turklāt
kādai jābūt algai, lai darbinieks
varētu atļauties sev nodrošināt di-
vas dzīvesvietas, jo viņš negrib

pamest arī dzimto novadu. 
Dzirdēts, ka šāda darbinieku

pār vilināšana noplicina reģionus,
bet uz to var skatīties dažādi, jo
viņi jau neaizbrauc pavisam, viņi
paliek deklarēti dzimtajos nova-
dos un ir gatavi tērēt naudu savā
dzīvesvietā,” teica I. Kostina.   

Kādā no foruma diskusijām tika
pārrunāta darbaspēka piesaiste no
trešajām valstīm. Visi atzina, ka
šis ir sāpīgs, tajā pašā laikā ak-
tuāls jautājums, norādot, ka jāno-
dala augsti un zemu kvalificēta
darbaspēka piesaiste.
Ārvalstu investoru padomes Lat -

vijā pārstāvis Andris Lazdiņš no-
rādīja, ka jautājumā par augsti
kva lificēta darbaspēka piesaisti
birokrātiskie šķēršļi mazinājušies,
taču attiecībā uz zemu kvalificētu
darbaspēku problēmas daudz lie-
lākas. Arī uz tiem attiecas regulē-
jums, ka jānodrošina darba alga,
kas ir vienāda ar vidējo darba sa-
maksu valstī iepriekšējā gadā.
Maksāt vidējo darba algu zemu
kvalificētam darbiniekam iznāk
ļoti dārgi, tāpēc ir ieteikums to sa-
saistīt nevis ar vidējo darba algu
valstī, bet  konkrētā nozarē. 

“Latvijā galvenokārt jākoncen-

trējas uz augsti kvalificētu darba -
spēku, bet arī jāatzīst, ka vairākās
nozarēs nevar iztikt bez mazāk
kvalificētā darbaspēka, tāpēc ak-
tuāls ir jautājums par minimālā al-
gu līmeņa samazināšanu. Taču
jāuzmanās, lai lētā darbaspēka ie-
vešanas un darba algas samazinā-
šanas gadījumā nonākam pie pre-
tējā efekta, proti, ka vietējie  atkal
brauc prom,” pauda A. Lazdiņš. 

Bankas “Citadele” ekonomists
Mārtiņš Āboliņš vērtēja, ko gri-
bam panākt ar lētā darbaspēka ie-
vešanu: “Ja ir vēlme ar lētā darba -
spēka piesaisti noturēt biznesa
modeļus, kam nav loģikas, kas ir
pārāk maz pelnošs, tas nestrādās. 

Ekonomika iet divos virzienos,
darba tirgus kļūst arvien duālāks.
Augot ekonomikai un algu līme-
nim, būs jomas, kurās vietējie ne-
gribēs strādāt, to jau redzam visā
Rietumeiropā, un agri vai vēlu
nāksies domāt par darbaspēka pie-
saistīti no citām valstīm.”

Viņš arī vērsa uzmanību uz Īrijas
pieredzi, ko savulaik daudz pētī-
jis: “Īrijas attīstības stāstā viņi ļoti
veiksmīgi izmantoja savu diaspo-
ru, īpaši ASV, lai piesaistītu inves-
tīcijas un sasniegtu to ekonomikas
modeli, kāds tur darbojas tagad.
Arī  Latvijai tā ir iespēja, ņemot
vērā, ka arī mums diaspora ārze-
mēs ir samērā liela, un,piemēram,
Londonas finanšu centrā pēc tā-
diem vispārīgiem aprēķiniem va-
rētu strādāt divi trīs tūkstoši mū-
sējo. Tātad uz diasporu var skatī-
ties kā uz darbaspēku, kas varētu
atgriezties, bet uz šiem cilvēkiem
vajadzētu lūkoties kā uz biznesa
partneriem, kas palīdz eksportā,
palīdz piesaistīt investīcijas. Di -
alogs jāveido arī šajā virzienā.” 

Darba 
devējam 
jāmainās

Vairāki runātāji norādīja uz ne-
pareizo valsts politiku, ka mobili-
tātes izmaksas, ēdināšanas izmak-
sas darbavietās tiek apliktas ar no-
dokli, tāpēc vajadzētu domāt par
šo jautājumu sakārtošanu.  Pie tā
var pieskaitīt arī izglītošanās iz-
maksas. Ja darba devējs vēlas iz-
glītot darbinieku un par mācībām
maksā, piemēram, 100 eiro, uzņē-
mējam vēl papildu nodokļos jā-
maksā 78 eiro.

Ekonomikas ministrijas pārstāve
gan norādīja, ka latvietis ir cilvēks
– radošais, tā nu dažkārt stipendi-
jas vai pabalsts transporta izdevu-
mu segšanai kļūst par būtisku at-
algojuma daļu. 

A. Lazdiņš norādīja, ka visu ne-
var mērīt pēc sliktākā: “Protams,
katru regulējumu, ko ieviesīs ar
la  bākajiem nodomiem, kāds  mē-
ģinās  izmantot negod prā tīgi, bet
valsts pieejai jābūt tādai, ka skatā-
mies uz labajiem piemēriem, vēr-
šoties pret tiem, kuri cenšas iespē-
jas izmantot negodprātīgi. Kāds
vienmēr mēģinās optimizēt lī-
dzekļus, bet tāpēc nevajadzētu no-
gremdēt labās ieceres.” 

Diskusijās vairāki dalībnieki no-
rādīja uz kādu būtisku aspektu,
kas šobrīd maina darba tirgu, dar-
ba attiecības. Proti, darba tirgū ie-
nāk 90.gados dzimušie, kuri mācī-
jušies jaunā izglītības sistēmā, ku-
riem ir jaunas vērtības, kuri  de-
mokrātiju  izprot daudz labāk ne-

kā iepriekšējās paaudzes.
LTRK valdes priekšsēdētājs

Jānis Endziņš stāstīja par nesen
satiktu kāda uzņēmuma darbinie-
ci, gados jaunu sievieti, kura tei-
kusies braukt prom no valsts, jo
neapmierina priekšnieka darba
stils. Alga un darba apstākļi ap-
mierinot, bet neesot pieņemams,
ka viņa iet pie vadītāja ar kādu
ideju, bet viņš vienmēr norādot,
kurš uzņēmumā ir galvenais, un
nevajagot līst ar savām idejām.

“Tele2” pārstāvis Raivo Rosts
uzsvēra, ka situācija darba tirgū
nosaka -ir jāmainās. Diemžēl va-
dītājs bieži vien ir iemesls, kāpēc
cilvēki aiziet no darba: “Darba vi-
de nosaka jaunas attiecības, vairs
nevar būt situācija, ka priekšnie-
kam vienmēr taisnība, ka viņš var
ignorēt padoto ieteikumus. Arī bi-
roju iekārtojumam jāmainās, jau-
nā paaudze nāk ar vēlmi, lai būtu
pieejams galda teniss, pufi, citas
lietas atpūtai, kādas ir, piemēram,
“Google” birojā.” 

Ekonomists M. Āboliņš norādīja
uz vēl kādu aspektu. Valstī ilgu
laiku bezdarba līmenis bija ap 10
procentiem, darba tirgus bija lab-
vēlīgs darba devējam, bet tagad
situācija mainās, katrs darbinieks
kļūst arvien svarīgāks, tāpēc jādo-
mā, kā to piesaistīt, noturēt.

E. Rītiņa uzsvēra, ka domāšanas
maiņa šobrīd ir ļoti svarīga: “Ja
gribam, lai būtu sirsnīgi, strādāt
griboši darbinieki, arī viņiem jā-
dod iespēja izpausties. Jāsaprot,
ka viņi  domā atšķirīgi, tāpēc jā-
domā arī par elastīgu darba laiku.
Ja darbinieks tiks atvaļinājumā,
kad gribēs, ja redzēs, ka darba de-
vējs ieklausās, ka ir labas attiecī-
bas, viņš arī strādās ar lielāku at-
devi. Jāmainās abām pusēm.”  q

Arvien vairāk valstī runā par 
tautiešu aicināšanu mājās no 
ārzemēm, šajā procesā iesaistās
ne tikai valsts ar reemigrācijas
plāniem un pasākumiem, arvien
lielāku ievērību gūst sociālā 
iniciatīva “Latvija strādā”, kas 
aicina Latvijas darba devējus 
aktīvi iesaistīties reemigrācijas
veicināšanā. 

Katrs darba devējs, kas ie-
saistās kustībā, publiski apņemas
atgriezt vismaz vienu aizbrauku-
šo. Kustības mērķis ilgtermiņā ir
panākt, lai Latvijā atgriežas 1000
darbinieku. Akcijas laikā darba
devējiem tiks stāstīts par labāko
praksi darbinieku piesaistē, kā arī
piedāvāts atbalsts iekšējā un ārējā
komunikācijā.

Akcijas idejas autori ir “Tele2”,
uzņēmuma pārstāvis Raivo Rosts
stāsta, ka to radījusi augošā vaja-
dzība pēc darbiniekiem: “Mums
regulāri uzņēmumā ir 15 līdz 20
vakances dažādos segmentos.
Redzam, ka darba sludinājumu
portālā “CV Online” regulāri ir
vairāk nekā 10 tūkstoši vakanču,
darbu piedāvā arī lieli uzņēmumi,
ar labiem nosacījumiem, sociāla-
jām garantijām. 

Valstī ir apmēram 60 tūkstoši
bezdarbnieku, par viņiem cīnās
visi uzņēmumi. Reāli potenciālo
darbinieku ir mazāk, no bezdarb-
nieku skaita jāatņem tie, kuriem

problēmas sagādā alkoholiskie
dzērieni, jo ar šiem cilvēkiem ne-
var rēķināties. Ir ilgstošie bez-
darbnieki, no kuriem daļa nemaz
nevēlas strādāt, un vēl ir tie, kuri
darbojas pelēkajā zonā, proti, viņi
skaitās bezdarbnieki, bet realitātē
strādā. 

Atliek maz, taču pēc oficiālās
statistikas ārpus Latvijas atrodas
170 000 valstpiederīgo, lai gan
faktiskais skaits tiek lēsts krietni
lielāks. Vēlamies vismaz daļu at-
vest atpakaļ, un tā radās sociālā
kustība “Latvija strādā”.
Sapratām, ka vieni neko nevaram
izdarīt, tāpēc aicinājām pievieno-
ties citus Latvijas uzņēmumus.
Izvirzījām nosacījumu atgriezt at-
pakaļ tūkstoti, kas uz kopējā dau-
dzuma fona ir ļoti neliela daļa.
Taču gribējām  uzstādīt reālu
mērķi, ko iespējams īstenot.
Vēlējāmies pusotra gada laikā
piesaistīt 100 uzņēmumus, kuri
apņemtos vest atpakaļ šos cilvē-
kus. Sapratām, ka ir vajadzīga
publiska apņemšanās, cik katrs
gatavs atvest, un mēs, “Tele2”,
uzlikām mērķi –desmit darbinie-
ki.” 

Šobrīd sociālajā akcijā iesaistī-
jušies 76 uzņēmumi, tie kopā ap-
ņēmušies atgriezt 300 darbinie-
kus. Akcijā piedalās arī uzņē-
mums “Venden”, kas atrodas
Cēsīs, apņemoties panākt, ka
Latvijā atgriezīsies trīs cilvēki,

kas strādās uzņēmumā. 
R. Rosts stāsta, ka iecere īsteno-

jas lēni, šobrīd mājās pārbraukuši
50, bet tas ir tikai sākums: “Lai
ieceri īstenotu, jāmainās arī uzņē-
mumiem, nevar gribēt, lai cilvēki
no ārzemēm brauc uz klātienes
intervijām, lai ir gatavi tūlīt sākt
darbu. Uzņēmumiem jāpārkārto-
jas, jāpāriet uz skaipa intervijām,
jebkura cita veida video intervi-
jām. Jābūt gataviem paciesties, ja
cilvēks apņemas atgriezties un
sākt strādāt.” 

Viņš arī norāda, ka sociālās ak-
cijas uzdevums ir lauzt ārzemju
tautiešu stereotipus. Tas nav vieg-

li, tāpēc akcijas mājaslapā atro-
dams vairāku stereotipu atspēko-
jums. Piemēram, savulaik aiz-
braukušajiem bija maģiskā robeža
- kad Latvijā mēnesī alga būs
1000 eiro, atgriezīšos. Tagad tas
gandrīz sasniegts. 

R. Rosts norāda, ka būtiski salī-
dzināt arī izdevumus. Piemēram,
vienistabas dzīvokļa mēneša īre
Rīgas centrā maksā 380.98 eiro,
Londonā - 1833.60 eiro, Berlīnē -
793.46 eiro. Te var piebilst, ka
Cēsīs, citās mazpilsētās tas ir vēl
lētāk.

Tautieši ārzemēs precējušies ar
citu valstu pilsoņiem, un ir  ste-
reotips, ka otrai pusītei nebūs dar-
ba, jo  nezina valsts valodu.
Informācija vēsta, ka jau tagad
Latvijā vairāk nekā 40 citi starp-
tautisko biznesa pakalpojumu
centri piedāvā darba iespējas an-
gļu vai citā svešvalodā.

“Es būšu ļoti laimīgs, ja pēc ga-
diem, kad būšu vecs, varēšu maz-
bērniem teikt – bija laiki, kad mū-
sējie sāka braukt atpakaļ uz dzim-
teni,  es biju viens no tiem, kas
tur pielika savu roku. Akcijas uz-
devums ir ne tikai aizpildīt brīvās
darba vietas, bet jo īpaši - atsaukt
šos cilvēkus mājās,” teica R.
Rosts.  q

Cilvēks 
nākotnes biznesā

Sociālā akcija “Latvija strādā”
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Cēsu Uzņēmējdarbības fo-
ruma galvenā tēma šogad bija
"Cilvēks nākotnes biznesā",
daudzas uzstāšanās un diskusi-
jas bija veltītas darbaspēka au-
gošajām problēmām. Pēdējā
laikā bieži runā, ka roboti arvien
vairāk aizstās cilvēku, darbaro-
ku problēmu nebūs, taču šo vie-
dokli daļēji apgāza Ārvalstu in-
vestoru padomes Latvijā
Darbaspēka jautājumu darba
grupas līdzvadītāja Irina
Kostina, atsaucoties uz uzņē-
muma "Tesla", kas pasaulē zi-
nāma kā elektroauto ražotājs,
bijušā vadītāja Īlona Maska at-

ziņām: "Pirms diviem gadiem
viņš ar pārliecību apgalvoja, ka
robotizācija palīdzēs kļūt efektī-
vākiem, tāpēc viena no "Tesla"
ražošanas līnijām bija pilnībā
robotizēta. Taču šogad Masks
atzina, ka ir kļūdījies par roboti-
zācijas efektivitāti, jo tieši šajā
līnijā tika pieļauts visvairāk kļū-
du. Viņam nācās atzīt, ka cilvēki
tomēr nav pietiekami novērtēti,
runājot par nākotnes uzņēmēj-
darbību. Tāpēc svarīgi visos lī-
meņos runāt par darbaspēka
jautājumiem, par to, kā padarīt
cilvēkresursus efektīvākus, kā
risināt problēmas, kas saistās
ar darbaspēka trūkumu."

uzziņai


