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Eiropas arodbiedrību aktualitātes DA jomā - 1
• Š.g. martā ETUI organizēja Viduseiropas valstu (Baltijas valstis, Polija, Čehija, 

Ungārija) arodbiedrību DA speciālistu Forumu.

• Jautājumu vidū tika apspriesti tuvākās nākotnes ieceres, kā pilnveidot 
arodbiedrību līdzdalību DA jomā. Par vairākiem izvirzītiem DA 
problēmjautājumiem - salīdzināšu ar situāciju pie mums:

• Sadarbība ar vidēja līmeņa valsts institūcijām:  VDI : Polija – sabiedriskie 
arodbiedrību DA inspektori, tiek apmācīti kopā ar VDI un tiek iesaistīti nozaru 
uzņēmumu pārbaudēs , bet atbalsts arodbiedrībām pēdējos gados ir 
samazinājies;

• Pirms ekonomiskās krīzes mēs apspriedām ar VDI par tādu sadarbības formu, bet 
VDI neatbalstīja un arodbiedrības paškritiski novērtēja, ka mums nebija 
nepieciešamo kompetento cilvēku resursu. Tagad resursi ir vēl samazinājušies.

• Ar VDI mums ir ilgstoša konstruktīva sadarbība. Aprīlī ir noslēgta kārtējā 
Vienošanās par turpmāku sadarbību. Vienošanās teksts ir LBAS web – lbas.lv –
Darba drošība – Labā prakse. 
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• Forumā plaši tika izskatīta sadarbība ar nacionāliem informācijas 
kontaktpunktiem. Atsevišķām arodbiedrībām ir problēmas ar sadarbību, nav 
pārstāvju Padomēs, nav kopēju pasākumu utt.

• Mūsu kontaktpunkta gada plānos tiek paredzēti  pasākumi sociāliem partneriem;

• Svarīgi ir DA tematiskie semināri valsts reģionos , kur LBAS pieeja ir ierobežota;

• Ar kontaktpunkta vadītājas Lindas Matisānes atbalstu katru gadu LBAS organizē 
tematiskus seminārus uzticības personām. Oktobrī būs seminārs - Bīstamas vielas 
darba vietās, ko darīt ārkārtas situācijās.

• Labs palīgs arodbiedrībām ir kontaktpunkta mājaslapa – osha.lv, īpaši sadaļa 
Publikācijas ar bagātīgu informatīvo materiālu klāstu, kur var atrast atbildes 
vairākumā jautājumos.



Uzticības personu apmācības kursi

• Kā nozīmīgu virzienu Foruma dalībnieki atzīmēja arodaktīva sistemātiskas apmācības 
sistēmas izveidošanu, īpaši izceļot uzticības personu apmācību.

• Mūsu valstī  DA mācību programmas saturs ir vienots gan pamatlīmeņa darba 
aizsardzības profesionāliem speciālistiem, gan ievēlētām uzticības personām.  

• Tas dod iespēju tālākā sadarbības procesā diskutēt abām pusēm saprotamā valodā

• Uzticības personu obligātās apmācības prasības nosaka DA likuma 14. pants.

• Arodbiedrības bieži saskaras ar problēmām par ievēlēto uzticības personu atbrīvošanu 
no darba, lai apmeklētu klātienes mācību kursus un  segtu mācību apmaksu.

• Lai atvieglotu pieeju nepieciešamo zināšanu apgūšanai, LBAS Mācību centrs organizē 40 
stundu programmas individuālus tālmācības DA kursus darbinieku uzticības personām.

• LBAS dalīborganizāciju biedriem tālmācības kursi ir bezmaksas. Papildus kursos tiek 
apmācīti arodorganizāciju priekšsēdētāji un arodbiroju locekļi atbildīgie par DA.

• Kursus katru gadu beidz ap 100 cilvēku, aktīvi piedalās Izglītības, Veselības, Iekšlietu u.c
nozaru pārstāvji.
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• Problēma – uzticības personu kopējā skaita samazināšanās.

• LBAS dalīborganizācijās kopskaitā ir gandrīz 2000 arodorganizāciju, bet ievēlētu 
uzticības personu ir tikai ap 1000 cilvēku.

• Arodorganizācija nevar veikt uzņēmuma darba drošības sistēmas sabiedrisku 
uzraudzību un arodbiedru tiesību aizstāvēšanu, ja nav kompetentu darbinieku 
pārstāvju – darba aizsardzības uzticības personu.

• Nozaru arodbiedrību neatliekams uzdevums – veicināt uzticības ievēlēšanu 
nozares arodorganizācijās kur to nav. 

• Konferences prezentācijas būs ievietotas LBAS web – www.lbas.lv –

sadaļā Darba drošība – Konferences, semināri

http://www.lbas.lv/

