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Ir daudz lietu un parādību, kuras mēs 
vislabāk iepazīstam salīdzinājumā. 
Novērtējot piecu gadu posmu arod

biedrību darbā no 2006. gada beigām līdz 
2011. gada nogalei un samērojot to ar iepriek
šējiem līdzvērtīgiem laika nogriežņiem, jāatzīst, 
ka LBAS kā organizācijai tas bijis savu piecpad
smit gadu vērts. Tie ir bijuši ļoti piepildīti un arī 
ļoti grūti gadi. Pa šo laiku valstī ir nomainījušies 
trīs premjeri. Šis laiks ir nopietni pārbaudījis 
Latviju, ļaujot tai izdzīvot gan optimisma pilnu 
pacēlumu, gan liekot izbaudīt smagu kritienu. 
Pēdējos divus gadus mēs meklējam dažādus at
spēriena punktus, lai pēc iespējas ātrāk spētu iz
kārpīties no sociāli ekonomisko satricinājumu 
izsistās bedres. 

Arodbiedrībām, strādājot dažādās padomēs, 
darba grupās un komisijās, ir nācies pieņemt 
arī nepopulārus lēmumus. Tagad, atskatoties uz 
vienu otru risinājumu no laika distances, nākas 
atzīt, ka atsevišķos gadījumos mums būtu va
jadzējis rīkoties citādi. Taču viss, kas ar mums 
pa šiem gadiem noticis, ir vērtīga skola. Sūras 
mācībstundas arodbiedrībām ļāvušas kļūt as
redzīgākām, nu ļaujot labi nošķirt, kur politiķu 
un valstsvīru godaprāts, kur – tukšas runas un 
izrādīšanās. 

Pēdējā laika lielāko sarūgtinājumu LBAS  
piedzīvoja 2009. gada jūnijā, kad valdība pēc il
gām un sociālajiem partneriem sāpīgām disku
sijām pieņēma budžeta grozījumus. Domāju, 
ka situācijā, kādā tika nostādītas arodbiedrī
bas, nelāgi pievilts justos jebkurš. Mēs iepriek
šējā dienā bijām gājuši uz kompromisu un 
pieņēmuši piekāpīgu lēmumu, jūtot līdzi val
dības sacerētajam līdz asarām aizkustinoša
jam stāstam. Bet jau nākamajā rītā Ministru 
prezidents, bez kautrēšanās skatoties acīs visai 
sabiedrībai, notikušo pavērsa tā, it kā sociā
lie partneri būtu valdību sakūdījuši griezt un 
cirpt budžetu. Mums tapa skaidrs, ka valdība 
arodbiedrību piekāpšanos panākusi ar viltu un 
ciparu spēlēm, bet pati strādājusi ar pavisam 
citiem aprēķiniem. 

Man ir patiesi žēl, ka premjeram pietrūka 
vīra dūšas skaidri pateikt, ka, jā, bijām spiesti 
pieņemt sāpīgus un juridiski nepietiekami iz
svērtus lēmumus, bet valdībai nebija citas iespē

jas. Tajā brīdī būtu bijis vietā pateikt paldies 
arī mums kā valdības sociālajiem partneriem. 
LBAS spēja vismaz daļēji izprast ļoti sarežģīto 
situāciju, kurā atradās valdība, un palīdzēja tai 
noturēties uz abām kājām, neliekot zaudēt līdz
svaru Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas 
Komisijas priekšā. Bet valdība, savu panākusi, 
vienā naktī kažoku pārmeta uz otru pusi, sak’, 
redziet, mēs jau neko samazināt nevēlējāmies, 
bet tie sociālie partneri – arodbiedrības un dar
ba devēji – mums nāca virsū kā mākonis, lai 
griežam tik nost... 

Arodbiedrības laikus brīdināja valdību, ka 
tās lēmumi var nonākt pretrunā ar Satversmi. 
Uz to saņēmām atbildi, ka juridiski viss ir iz
svērts, cieši mērīts un vēlreiz pārmērīts. Tomēr 
galā izrādījās, ka lietas salaistas grīstē. 

Esam labāk iepazinuši politiķus un redzam, 
cik viegli cilvēki var sapīties savā iluzorajā iz
pratnē par tautas vajadzībām. Mūsu pieredze 
liecina, ka politikā jauni un nepieredzējuši cil
vēki var sagādāt vēl lielākas sāpes un nepatik
šanas nekā viņu priekšgājēji. Mēs tagad zinām, 
ka izmisums politiķu acīs un apmulsums sejās 
reizēm ir tikai labi spēlēts teātris, lai kādu iežēli
nātu un ar cinisku aprēķinu panāktu sev vēlamo 
rezultātu. 

Bet šajos gados esam paveikuši pietiekami 
daudz vērtīgu darbu, par kuriem ir gandarī
jums. Mēs esam novērtējuši vēlētāju atbalstu 
arodbiedrību iniciētajā referendumā, lai panāk
tu grozījumus Satversmē. Šajā tautas nobalsoša
nā 2008. gada 2. augustā piedalījās vairāk nekā 
629 tūkstoši balsstiesīgo pilsoņu, no kuriem 
gandrīz 609 tūkstoši atbalstīja mūsu ierosinā
jumu, lai Satversmes 78. un 79. pantā ietvertu 
nosacījumu, ka ne mazāk kā vienai desmitajai 
daļai vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas atlaiša
nu. Skaidri argumentētais mērķis mūs vienoja 
un darīja stiprākus. Tas apliecināja arodbiedrību 
spēju organizēties un pilsoniskas sabiedrības in
teresēs piesaistīt līdzcilvēkus. 

Mēs visi būtu tikai ieguvēji, ja valsts, politis
kās partijas un nevalstiskās organizācijas spē
tu vienoties kopīgiem mērķiem savai Latvijai. 
Skaidrībai par to, uz kurieni mēs visi kopā ejam, 
ko vēlamies sasniegt un kā domājam to panākt, 
piemīt jaudīgs radošais spēks. l

Priekšvārds

PĒTERIS KRĪGERS
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdētājs
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atvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
6.  kongress notika 2006. gada 1. decem
brī Rīgas Latviešu biedrības namā. 

Kongresa darba gaitā analītiski un paškri
tiski tika izvērtēts arodbiedrību paveiktais ie
priekšējos četros gados un plānoti darbi nāka
majam darba posmam.

Kopumā kongress LBAS darbu atzina par 
labu, bet ar piebildi, ka arodbiedrībām jākļūst 
aktīvākām sabiedrības maznodrošinātākās da
ļas aizstāvībā un labklājības veicināšanā, kā arī 
vairāk uzmanības jāpievērš notiekošajam reģio
nos. Tika uzsvērts, ka liela interese ir par LBAS 
darba aizsardzības un sociālo jautājumu spe
ciālistu konsultācijām, tāpēc būtu nepieciešams 
nodrošināt labāku to pieejamību. 

Kongresa delegāti uzsvēra, ka arodbiedrību 
darbam nepieciešama plašāka publicitāte, kā arī 
jādomā par aktīvu jaunu biedru piesaisti, tajā 
pašā laikā palielinot esošo biedru motivāciju 
darboties organizācijā, jo tas ir viens no kritēri
jiem, kas demonstrē arodbiedrību patieso spē
ku un vienotību. 

Par Latvijas arodbiedrību stipro pusi tika 
atzīta viena un vienota nacionālā līmeņa arod
biedrību centra esamība. To uzsvēra arī citu val
stu arodbiedrību vadītāji no Dānijas, Igaunijas, 
Francijas, Krievijas, Lietuvas, Īrijas, Polijas, 
Vācijas, Ukrainas, Ungārijas un Zviedrijas, kas 
piedalījās kongresa darbā un atzinīgi vērtē
ja LBAS aktivitāti, iekļaujoties starptautiskajā 
arodbiedrību kustībā.

Debatēs tika akcentēta nepieciešamība stipri
nāt solidaritāti starp nozaru arodbiedrībām, kā 
arī paaugstināt nozaru arodbiedrību kapacitāti. 

Kongresā atkārtoti tika uzsvērts, ka par 
vienu no būtiskākajiem arodbiedrību panāku
miem visas valsts interesēs atzīstams tas, ka, ne
piekāpjoties grozījumiem Enerģētikas likumā, 
netika pieļauta akciju sabiedrības “Latvenergo” 
privatizācija. 

Lai to panāktu, arodbiedrības ieguldīja ļoti 
lielu darbu un pierādīja gan savu spēku, gan 
vienotību valsts interešu aizstāvībā. 

Būtiska bija arodbiedrību loma sabiedrības 
mobilizēšanā, lai 1999. gada 13. novembrī tau
tas nobalsošanā panāktu likuma “Grozījumi 
likumā “Par valsts pensijām”” atcelšanu. Toreiz 
vēlētājiem bija jālemj par Valsts prezidentes 
Vairas VīķesFreibergas pēc vienas trešās daļas 
deputātu lūguma apturētā likuma atcelšanu. 
Tautas nobalsošanā piedalījās 339 879 balss
tiesīgie Latvijas pilsoņi. Taču, lai šo tautas no
balsošanu atzītu par notikušu, tajā vajadzēja 
piedalīties vismaz 482 334 vēlētājiem jeb vairāk 
nekā pusei no vēlētāju skaita, kas piedalījās pē
dējās Saeimas vēlēšanās. Likums netika atcelts, 
taču arodbiedrības panāca no valdības virkni 
piekāpšanos pensiju jautājumā. Piemēram, sā
kotnējā valdības iecere bija paaugstināt pensio
nēšanās vecumu līdz 65 gadiem, bet arodbied
rības panāca, ka tas ir 62 gadi, kā arī pieprasīja 
un panāca, ka uz pusi tiek samazināts pensijas 
vecuma pieauguma temps. Svarīgs panākums 
bija tas, ka arodbiedrībām izdevās aizstāvēt 
strādājošo pensionāru tiesības uz vismaz daļēju 
pensiju izmaksu.

Rezultatīvi bija arī skolotāju, mediķu, kultū
ras darbinieku un citās jomās strādājošo darba 
samaksas jautājumu risinājumi. Tika palielināta 
minimālā alga un ar iedzīvotāju ienākuma no
dokli neapliekamā minimuma apmērs.  

Divus gadus pirms LBAS 6. kongresa – 
2004.  gada 1. oktobrī – Latvijas Darba devē
ju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs 
Gavrilovs, Ministru prezidents Indulis Emsis 
un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers parakstīja trīspu
sējo vienošanos par sociāli ekonomisko part
nerību, un tika izveidota Nacionālā trīspusējās 
sadarbības padome (NTSP). LBAS ekspertu 
aktīva iesaiste un darbība NTSP un tās apakš
padomju darbā būtiski veicināja sociālā dialoga 
kvalitatīvu izaugsmi nacionālajā līmenī, tomēr 
sabiedrībā pret arodbiedrībām joprojām bija 
jaušama neviennozīmīga attieksme, ko pava
dīja noniecinoši izteikumi, dēvējot arodbied
rības par sociālisma palieku, tādējādi apšaubot 

LBAS 6. kongress – atskats uz padarīto  
un veselīgas tālākas izaugsmes ambīcijas

LBAS kongresi

25.–26.5.1990.  
1. (dibināšanas) kongress, 
par LBAS priekšsēdētāju 
ievēlēts Andris Siliņš

28.–29.11.1992.  
2. ārkārtas kongress,  
par priekšsēdētāju atkārtoti 
ievēlēts Andris Siliņš

25.11.1995.  
3. kongress,  
par LBAS priekšsēdētāju 
ievēlēts Agris Olmanis

28.11.1998. 
4. kongress,  
par LBAS priekšsēdētāju 
ievēlēts Juris Radzevičs

22.11.2002.
5. kongress,  
par LBAS priekšsēdētāju 
ievēlēts Pēteris Krīgers

1.12.2006.
6. kongress,  
par priekšsēdētāju atkārtoti 
ievēlēts Pēteris Krīgers
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arodbiedrību pastāvēšanas nepieciešamību Lat
vijas Republikā. Tajā pašā laikā, un to atzīst arī 
Igaunijas un Lietuvas arodbiedrību pārstāvji, 
Latvijā ir Baltijā stiprākās arodbiedrības, nerau
goties pat uz to, ka kaimiņvalstīs varas partijas 
bijušas arodbiedrībām pretimnākošākas. 

Apkopojot paveikto, LBAS izvirzīja virkni 
uzdevumu nākamajam darba posmam, par 
svarīgāko un neatliekamāko uzskatot trīspusējā 
valdības, arodbiedrību un darba devēju sociālā 
dialoga pilnveidošanu nacionālajā, nozaru un 
reģionu līmenī, kā arī sadarbības nostiprināša
nu ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Tika nolemts attīstīt sadarbību ar LDDK, 
slēdzot vienošanos par korporatīvo sociālo at
bildību un izstrādājot sistēmu nozaru ģenerālās 
vienošanās lomas paaugstināšanai.

Sociālajā dialogā kā prioritāri tika izvirzīti 
jautājumi par vidējās un minimālās algas strau
ju tuvināšanu vidējam algu līmenim Eiropas 
Savienībā, par sasniegto darba tiesisko attiecību 
un sociālo garantiju pilnveidošanu, nepieļaujot 
to pazemināšanas iespēju un akcentējot nepie
ciešamību cīnīties pret aplokšņu algām kā vienu 
no smagākajām problēmām, kas neļauj veidot 
kopumā sakārtotu darba vidi. 

Lai pilnveidotu nodokļu politiku, kongresā 
tika lemts, ka nepieciešams ar iedzīvotāju ienā
kuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu 
darbiniekam un katram viņa bērnam noteikt 
iztikas minimuma līmenī, bet par citu apgādī
bā esošu personu noteikt ar IIN neapliekamo 
minimumu 50 % apmērā no iztikas minimuma. 

Arodbiedrības iestājās par to, lai ar iedzī
votāju ienākuma nodokli neapliekamais mini
mums tiktu piemērots arī strādājošo pensionā

ru atalgojumam, kā arī iebilda pret iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieturēšanu no pensijām.

Arodbiedrības rosināja noteikt 5 % PVN lik
mi pirmās nepieciešamības pārtikas precēm.

Domājot par tālāku darba tirgus attīstī
bu, arodbiedrības rosināja paredzēt nodokļu 
atlaides darba devējiem, lai viņi būtu vairāk 
ieinteresēti darbinieku apmācībā un pārkva
lifikācijā.

Lai stabilizētu sociālo situāciju, tika prasīts 
nodrošināt visiem pieejamu un kvalitatīvu ve
selības aprūpi, minimālās pensijas noteikšanu 
iztikas minimuma apmērā, izdienas pensiju 
paredzēšanu darbiniekiem par darbu ar pro
fesionālo iemaņu zudumu, kā arī valsts bērna 
kopšanas pabalsta piešķiršanu līdz brīdim, kad 
bērns sasniedz trīs gadu vecumu.

Par nepieciešamu tika atzīta arodbiedrību 
lomas palielināšana izglītības sistēmas sakār
tošanā, lai pārvarētu izglītības programmu un 
kvalitātes neatbilstību darba tirgus prasībām. 

Lai stiprinātu arodbiedrību organizatorisko 
un finansiālo spēku, tika nolemts veicināt augsti 
kvalificētu speciālistu darbību arodbiedrībās un 
arodbiedrību līderu izglītošanu, kā arī veicināt 
arodbiedrību kustību starptautiskā līmenī, slē
dzot vienošanās ar citu valstu arodbiedrībām un 
turpinot regulāru darbu Eiropas sociālā dialoga 
ietvaros un pilnveidojot Baltijas valstu arod
biedrību sadarbību.

LBAS 6. kongresa delegāti, atklātajā balso
jumā demonstrējot atbalstu LBAS priekšsēdē
tājam Pēterim Krīgeram un viņa vietniekiem 
Egilam Baldzēnam un Līvijai Marcinkēvičai, 
pirmo reizi LBAS vēsturē organizācijas vadību 
pārvēlēja pilnā sastāvā. l

LBAS 6.  KONGRESS

Katrs paveikts darbs  
ir jauna darba sākums.  
LBAS  vadītāji kopā ar 
kongresa delegātiem.

LBAS 6. kongresā tika 
pieņemtas vairākas 
rezolūcijas ar prasībām  
9. Saeimai un valdībai: 
• par darba tiesiskajām 

attiecībām;
• par darba samaksas 

paaugstināšanu; 
• par valsts nodokļu 

politiku; 
• par sociālās 

apdrošināšanas 
iemaksas likmes 
sadalījuma pārskatīšanu; 

• par migrācijas un 
nodarbinātības politiku; 

• par nabadzības 
izskaušanu; 

• par dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanu.

Tika pieņemts arī aicinājums 
valsts institūcijām un darba 
devējiem ar prasībām 
nodrošināt darbiniekiem 
drošus un veselīgus darba 
apstākļus.

Foto – Normunds Mežiņš/A.F.I.
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Kongresu starplaikā trīs LBAS dalīborganizācijas no metālrūpniecības nozares apvienojās un vē
lāk iekļāvās Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrībā. 2007. gadā no LBAS sastāva izstājās Latvijas 
Grāmatrūpniecības arodu savienība, taču lielākā daļa tās biedru iestājās Latvijas Kultūras darbinie
ku arodbiedrību federācijā. 

2011. gada nogalē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību veido  
20 dalīborganizācijas
•	 Latvijas	Aviācijas	darbinieku	arodbiedrību	federācija – 

priekšsēdētājs Vladimirs Goļakovs
•	 Latvijas	Apvienotā	policistu	arodbiedrība	– prezidents Agris Sūna
•	 Latvijas	Ārstniecības	un	aprūpes	darbinieku	arodsavienība	– 

priekšsēdētāja Daina Brūvele
•	 Latvijas	Celtnieku	arodbiedrība – 

priekšsēdētājs Jevgeņijs Servuts (no 17.05.2008.), Māra Tomsone (līdz 17.05.2008.)
•	 Latvijas	Ceļu	darbinieku	arodu	apvienība	– priekšsēdētājs Jānis Kadiķis
•	 Latvijas	Dzelzceļnieku	un	satiksmes	nozares	arodbiedrība – priekšsēdētājs Savelijs 

Semjonovs
•	 Latvijas	arodbiedrība	“Enerģija” – priekšsēdētāja Jevgenija Stalidzāne
•	 Latvijas	Industriālo	nozaru	arodbiedrība – priekšsēdētāja Rita Pfeifere

Liepājas Metalurgu arodbiedrība (priekšsēdētājs Jānis Grava) un Apvienotā arodbiedrība 
“Latvijas metāls” (priekšsēdētājs Dainis Koks ) 2008. gadā apvienojās ar Latvijas Metālistu arod
biedrību (priekšsēdētājs Jānis Grava (no 29.04.2009.), Valentīna Parhomenko (līdz 29.04.2009.)), 
kura 2011. gada 3. janvārī kļuva par Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības dalīborganizāciju 

•	 Latvijas	Izglītības	un	zinātnes	darbinieku	arodbiedrība – 
priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško (no 22.05.2010.),  
priekšsēdētāja p. i. Jānis Krastiņš (līdz 22.05.2010.), Astrīda Harbaceviča (līdz 25.11.2009.)

•	 Latvijas	Kultūras	darbinieku	arodbiedrību	federācija	– priekšsēdētājs Aldis Misēvičs
•	 Latvijas	Lauksaimniecības	un	pārtikas	nozaru	arodu	biedrība – 

priekšsēdētājs Vladimirs Sokolovs
•	 Latvijas	Meža	nozaru	arodu	biedrība – priekšsēdētājs Aivars Sīmansons (no 07.04.2010.), 

Juris Spāre (līdz 07.04.2010.)
•	 Latvijas	Pašvaldību	darbinieku	arodbiedrība	– 

priekšsēdētāja Lidija Legzdiņa (no 20.05.2009.), Anda Strautniece (līdz 20.05.2009.)
•	 Latvijas	Sabiedrisko	pakalpojumu	un	transporta	darbinieku	arodbiedrība	“LAKRS” – 

priekšsēdētājs Juris Kalniņš
•	 Latvijas	Sakaru	darbinieku	arodbiedrība – priekšsēdētāja Zoja Semjonova
•	 Latvijas	Tirdzniecības	darbinieku	arodbiedrība	– priekšsēdētāja Maira Muceniece
•	 Latvijas	Tirdzniecības	flotes	jūrnieku	arodbiedrība – priekšsēdētājs Igors Pavlovs
•	 Latvijas	Ūdens	transporta	arodbiedrību	federācija	– priekšsēdētājs Aleksejs Holodņuks
•	 Latvijas	Valsts	iestāžu,	pašvaldību,	uzņēmumu	un	finanšu	darbinieku	arodbiedrība	– 

priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons
•	 Latvijas	Veselības	un	sociālās	aprūpes	darbinieku	arodbiedrība – priekšsēdētājs Valdis Keris

LBAS dalīborganizācijas

LBAS valde 
Ingrīda Mikiško, 
Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētāja 

Andrejs Jirgensons, 
Valsts iestāžu, pašvaldību, 
uzņēmumu un finanšu 
darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājs 

Juris Kalniņš, Sabiedrisko 
pakalpojumu un transporta 
darbinieku arodbiedrības 
“LAKRS” priekšsēdētājs 

Valdis Keris, Veselības 
un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājs 

Igors Pavlovs, Tirdzniecības 
flotes jūrnieku 
arodbiedrības prezidents 

Rita Pfeifere, Industriālo 
nozaru arodbiedrības 
priekšsēdētāja 

Zoja Semjonova,  
Sakaru darbinieku 
arodbiedrības prezidente 

Savelijs Semjonovs, 
Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrības 
priekšsēdētājs 

Aivars Sīmansons, 
Mežu nozaru arodu 
biedrības priekšsēdētājs 

Jevgenija Stalidzāne, 
arodbiedrības “Enerģija” 
priekšsēdētāja 

Agris Sūna, 
Apvienotās  
policistu arodbiedrības 
prezidents 

Jevgeņijs Servuts, 
Celtnieku arodbiedrības 
priekšsēdētājs
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atvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
2007.  gadā nodibināja balvu “Labākā 
arod organizācija”. Tā tradicionāli tiek 

pasniegta vēlā rudenī īsi pirms 18. novembra, 
šo svinīgo ceremoniju simboliski sasaistot ar 
Latvijas dzimšanas dienu.

Uz svētku pasākumu kopā tiek aicināti labā
ko arodorganizāciju vadītāji no visiem Latvijas 
novadiem. 

Balvas “Labākā arodorganizācija” mērķis 
ir apzināt un novērtēt LBAS dalīborganizāciju 
aktīvākās arodorganizācijas, kas aizvadītā gada 
laikā īpaši veiksmīgi strādājušas savu darbinie
ku sociālo, ekonomisko un darba tiesību, kā arī 
darba drošības interešu aizstāvībā.

2009. un 2010. gadā par labākajām atzītajām 
arodorganizācijām tika dāvāta liela krūka no 
gaiša māla, bet šo arodorganizāciju vadītāji sa
ņēma māla krūzītes. Balvas veidoja māksliniece 
keramiķe Baiba Dumpe.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija 
Marcin kēviča uzsver, ka šī balva radīta ar sim
bolisku nozīmi:

– Pateicamies labākajām arodorganizācijām 
par viņu padarīto. Šo veikumu nav iespējams 
ne izteikt, ne pārrēķināt latos. Mēs ļoti labi zi
nām, cik daudz spēka, iejūtības, sirds siltuma 
un cik daudz labu domu daudzi arodorganizā
ciju līderi iegulda, lai godam paveiktu viņiem 
uzticēto darbu. Tikt galā ar visiem pienāku
miem nepavisam nav vienkārši. Tas ir darbs ar 
cilvēkiem, kas prasa lielu uzņēmību. Mālā, no 
kura veidotas krūkas, ir zemes spēks. Lai māls 
pārtaptu par skanīgu trauku, tam jāpakļaujas 
meistara rokām, bet pēc tam jāiziet ugunskris
tības podnieka krāsnī. Te arī ir līdzības ar mūsu 
cilvēku darbu, kurā pārvarētas grūtības sniedz 
gandarījumu un norūda. 

Labākā arodorganizācija 2007
Apbalvošanas ceremonija norisinās 2007. gada  
16. novembrī Arodbiedrību namā. LBAS Atzi nības 
rakstus un balvas saņem 12 arodorganizācijas.

• Koncerna “Latvijas Finieris” arodbiedrība, uzņēmuma 
arodapvienības priekšsēdētāja Mirdza Bondare

• Reģionālā arodbiedrības organizācija “Brocēni” 
(darbojas Brocēnu uzņēmumos SIA “CEMEX”, SIA 
“Brocēnu keramika”, SIA “Cieceres māls”, SIA “Balex 
Metal” un AS “Sātiņi LM”), priekšsēdētāja Agita Ose

• AS “Valmieras stikla šķiedra” arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Mudīte Virza

• Valsts policijas 4. bataljona pirmorganizācija,  
priekšsēdētājs Ivars Spura,  
bijušais priekšsēdētājs Romāns Valters 

• Rīgas pašvaldības policijas arodbiedrība, 
priekšsēdētājs Rihards Rinkevičs 

• Rojas vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācija, 
priekšsēdētāja Virgīnija Mūrniece 

• AS “Latvenergo” Dienvidu reģiona arodorganizācija, 
priekšsēdētājs  Aivars Āboliņš

• AS “Pasažieru vilciens” Ekspluatācijas ceha 
arodbiedrības komiteja,  
priekšsēdētājs Uldis Freimanis 

• SIA “Rūpe” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Jānis Sadovņikovs 

• AS “Preses nams” Cēsu filiāles Latvijas 
Grāmatrūpniecības arodu savienības nodaļa, 
priekšsēdētāja Daiga Semerikova 

• AS “Ditton Daugavpils pievadķēžu rūpnīca” 
arodorganizācija, priekšsēdētājs Genrihs Pliska

• Cēsu rajona tirdzniecības arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Gaida Jonāse 

Labākā arodorganizācija 2008
Apbalvošanas ceremonija norisinās 2008. gada  
14. novembrī Arodbiedrību namā. LBAS Atzi nības 
rakstus un balvas saņem 16 arodorganizācijas. 

• AS “Latvenergo” Centrālā reģiona arodorganizācija, 
priekšsēdētājs Jānis Gailis

• AS “Latvenergo” Rietumu reģiona arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Aija Berga 

Labākās arodbiedrības tiek suminātas  
par godu Latvijas dzimšanas dienai 

2009. un 2010. gadā 
par labākajām atzītajām 
arodorganizācijām 
tika dāvāta liela krūka 
no gaiša māla, bet 
šo arodorganizāciju 
vadītāji saņēma māla 
krūzītes. Balvas veidojusi 
māksliniece keramiķe  
Baiba Dumpe.
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• AS “Valmieras piens” arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Dzidra Tetere

• SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīca” klīnikas “Gaiļezers” 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Velta Bērtule

• Cēsu rajona veselības aprūpes darbinieku 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Valda Stanne

• Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālā  
dienesta darbinieku arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Astrīda Zīverte-Upeniece

• SIA “Būvmehanizācija” arodorganizācija, 
priekšsēdētājs Rihards Bernāts

• SIA “Rīgas satiksme” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Pēteris Simažs

• AS “LPB” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Silvija Ivanova

• SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca”   
apvienotā arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Gaida Muižniece

• AS “Olainfarm” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Alnis Šverns

• Valkas pilsētas domes arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Līga Metuzāle

• Ventspils pilsētas Valsts policijas 
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Andris Stepanovičs

• Cēsu pamatskolas arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Ausma Klētniece

• Kuldīgas rajona Pelču speciālās 
internātpamatskolas arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Agita Gerasimoviča

• Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Regīna Solovjova

Labākā arodorganizācija 
2009
Apbalvošanas ceremonija norisinās 
2009. gada 16. novembrī Arodbiedrību namā. 
LBAS Atzi nības rakstus un balvas saņem  
15 arodorganizācijas.

• Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Ogres rajona padome, 
priekšsēdētāja Airisa Lepere

• Bauskas rajona Vecsaules pamatskolas 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Lauma Zariņa

• Rīgas pilsētas 1. speciālās 
internātpamatskolas arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Ieva Muktupāvela

• AS “Latvenergo” Ziemeļaustrumu reģiona 
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Laimonis Sembergs

• AS “Augstsprieguma tīkls” arodorganizācija, 
priekšsēdētājs Aivis Dišlers

• AS “Cēsu alus” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Laila Ābola

• Rīgas 1. slimnīcas arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Gunta Beķere

• Rēzeknes slimnīcas arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Elita Cīrule 

• Sociālās aprūpes centra “Litene” 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Marijanna Logina

• Arodorganizācija “Saurieši”,  
kas apvieno SIA “Knauf” darbiniekus, 
priekšsēdētāja Jeļena Čerkasova

• AS “Hanzas maiznīca”  
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Andrejs Saņņikovs

• AS “Cata” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš

• AS “Lauma” apvienotā arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Ludmila Jevsejenkova

• AS “Ventamonjaks” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Viktors Terešins

• Dundagas novada Dundagas pārvaldes 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Ruta Emerberga

• Īpašo balvu par mūža ieguldījumu 
arodbiedrību darbā saņēma Valsts 
iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu 
darbinieku arodbiedrības Valmieras rajona 
komitejas priekšsēdētāja Aina Melbārde – 
viņa arodbiedrību darbā aizvadījusi  
42 gadus 

Labākā arodorganizācija 
2010
Apbalvošanas ceremonija norisinās  
2010. gada 16. novembrī Arodbiedrību namā.  
LBAS Atzinības rakstus un balvas saņem  
20 arodorganizācijas. 

• Daugavpils Celtnieku profesionālās 
vidusskolas arodbiedrības organizācija, 
priekšsēdētāja Irēna Daņiļeviča

• Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības Ventspils pilsētas 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Olga Rozentāle

• VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Edīte Lismente

• Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 
filiāles “Liepāja” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Ilga Miksona

• Jūrmalas sociālās aprūpes centra  
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Iveta Grāvelsina

• Daugavpils novada domes arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Aina Cirša

• AS “Liepājas papīrs’’ arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Uldis Roze

• VAS “Latvenergo” arodorganizācija 
“Kaskāde”, priekšsēdētāja Inta Sīpola

• AS “Rīgas siltums” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Māris Blodons

• PSIA “Ventspils reiss” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Inga Uibo

• SIA “Auces komunālie pakalpojumi”,  
priekšsēdētājs Arnis Pumpurs 

• AS “Laima” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Valentīna Skarnele 

• AS “Staburadze” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Sarmīte Ceriņa

• Pašvaldību darbinieku arodbiedrības  
Jelgavas novada Elejas arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Mairita Kļimovska

• SIA “Lattelecom” operatoru centra Rīgas 
nodaļas arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Marita Opmane

• Ļaudonas vidusskolas arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Selga Balode

• Jaunpils vidusskolas arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Tamāra Juzupa

• Olaines 1. vidusskolas arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Silvija Garoza

• Pumpuru vidusskolas arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētājs Mārtiņš Āboliņš

• Daugavpils 10. vidusskolas arodbiedrības 
organizācija, priekšsēdētāja Ņina Podoba

• Īpašo balvu par ilggadēju ieguldījumu 
arodbiedrību darbā saņēma 
Lauksaimniecības un pārtikas nozaru 
arodu biedrības Zie meļ vidzemes reģionālās 
arodorganizācijas priekš sēdētāja  
Valentīna Oleksenko

Labākā arodorganizācija 
2011

Rīga
• SIA “Lattelecom” LECC RZ arodorganizācija, 

priekšsēdētāja Aija Daukste 
• SIA “Knauf” arodorganizācija “Saurieši”,  

priekšsēdētāja Jeļena Čerkasova 
• SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca” klīnikas “Gaiļezers” 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Velta Bērtule

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta darbinieku Rīgas reģionālā centra 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Vija Grigale

• Rīgas Stradiņa universitātes 
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Ardijs Ranks

• Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas 
koledžas arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Silvija Daudze

• Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku 
arodbiedrība, priekšsēdētāja Polīna Ārīte 

• Rakstniecības un mūzikas muzeja, Teātra 
muzeja un Memoriālo muzeju apvienības 
darbinieku arodbiedrība,  
priekšsēdētāja Sarmīte Līdaka

• AS “Latvenergo” arodorganizācija “Centrs”, 
priekšsēdētāja Lilita Didrihsone
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• SIA “Rīgas ūdens” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Rūta Biete

• AS “Rīgas dzirnavnieks” arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Alīna Bratceva

• Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, 
uzņēmumu un finanšu darbinieku 
arodbiedrības Ķekavas novada 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Ineta Muižniece

• Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku 
arodsavienības VSIA “Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca” nodaļa,  
vadītāja Vija Lūse

• SIA “Rimi Latvia” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Andrejs Krasiļņikovs

• Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestādes 
“Ābecītis” pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Līvija Baļčūne

• Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas pirmorganizācija, 
priekšsēdētāja Inga Vanaga

• Latvijas Universitātes arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Solveiga Skotele

• Latvijas Lidostu darbinieku arodbiedrība, 
valdes priekšsēdētājs Kārlis Stupmanis

• Stjuartu arodbiedrība,  
valdes priekšsēdētājs Dainis Lubarts

Kurzeme
• VAS “Latvijas Pasts” Liepājas pasta 

arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Agita Vanaga

• SIA “Būvmehanizācija” arodorganizācija, 
priekšsēdētājs Ilgvars Ausējs

• SIA “CEMEX” reģionālā arodorganizācija 
“Brocēni”, priekšsēdētāja Agita Ose

• Latvijas Veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrības Ventspils pilsētas 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Olga Rozentāle

• Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību 
federācijas Liepājas pilsētas padome,  
priekšsēdētāja Ruta Kurpniece 

• SIA “Liepājas tramvajs” arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Dace Lūka 

• SIA “Ventspils nafta” termināla 
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Sergejs Bikovs

• Liepājas Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras nodaļas arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Aiva Smiltiņa

• Ventspils novada domes arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Guna Punkstiņa

• Liepājas reģiona Tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrība, priekšsēdētāja  
Ineta Drigule (no 23.09.2011.),  
Silvija Ivanova (līdz 23.09.2011.)

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Saldus un Brocēnu novada 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Ilze Vītoliņa

• Medzes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Čiekuriņš” pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Alise Žižņevska

• Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Liepiņa” pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Aija Gailīte

• Liepājas Universitātes arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Rita Ozola

• AS “Liepājas osta LM” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Viktors Panasjuks

Zemgale
• SIA “Lattelecom” Jelgavas arodorganizācija, 

priekšsēdētāja Ligita Brahmane
• SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Uldis Urtāns

• SIA “Slimnīca ”Ģintermuiža”” 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Edīte Lismente

• AS “Latvenergo” Dienvidu reģiona 
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Aivars Āboliņš 

• Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 
transporta darbinieku arodbiedrības Kūku 
pagasta pārvaldes arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Jeļena Hnikina

• Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Ingūna Krastiņa 

• Sēlijas virsmežniecības arodorganizācija, 
priekšsēdētājs Ilmārs Gūtmanis

• Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes 
arodkomiteja, priekšsēdētāja Aija Matīsa

• Aknīstes novada domes arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Lidija Deksne 

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Dobeles starpnovadu 
arodbiedrības organizācija,  
priekšsēdētāja Gaida Reinšmite

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Jelgavas un Ozolnieku 
novada arodbiedrības organizācijas Svētes 
pamatskolas pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Vita Kravale 

Latgale
• VAS “Latvijas Pasts” Rēzeknes pasta 

arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Vija Paņina 

• SIA “Daugavpils būvmehanizācija” 
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Rostislavs Maļina

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Rēzeknes arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Roberts Uškāns

• Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” 
filiāles “Litene” arodorganziācija, 
priekšsēdētāja Marijanna Logina

• VSIA “Daugavpils teātris” arodbiedrība,  
priekšsēdētāja Kristīne Veinšteina 

• AS “Latvenergo” Austrumu reģiona 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Jūlija Garā

• AS “Daugavpils specializētais autotransporta 
uzņēmums” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Zenta Kalvāne

• SIA “LatRosTrans” arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Oļegs Baranovs

• SIA “Verems” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Dzidra Stivka

• Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, 
uzņēmumu un finanšu darbinieku 
arodbiedrības Daugavpils novada 
arodbiedrības komiteja,  
priekšsēdētāja Anfisa Barišņikova

• Kārsavas novada domes arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Marita Stepānova

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu 
arodorganizācijas Tiskādu speciālās 
internātpamatskolas pirmorganizācija, 
priekšsēdētājs Valentīns Semjonovs

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Balvu starpnovadu 
arodorganizācijas Baltinavas vidusskolas 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Inta Ludborža

Vidzeme
• VAS “Latvijas Pasts” Cēsu pasta 

arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Maruta Eizentāle 

• Cēsu Veselības aprūpes darbinieku 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Valda Stanne

• Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību 
federācijas Cēsu novada apvienotā padome, 
priekšsēdētāja Astrīda Kamša 

• AS “Latvenergo” Ziemeļu reģiona 
arodorganizācija,  
priekšsēdētājs Jānis Apsītis 

• SIA “Valmieras siltums” arodorganizācija, 
priekšsēdētājs Valērijs Cīrulis

• AS “Cēsu alus” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Laila Ābola 

• Madonas virsmežniecības arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Mārīte Gulbe

• Cēsu audzināšanas iestādes 
nepilngadīgajiem arodkomiteja, 
priekšsēdētājs Ivans Grigorjevs

• Kocēnu novada domes arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Iveta Kļaviņa

• Alojas novada domes arodbiedrības 
pirmorganizācija,  
priekšsēdētāja Inese Lāčauniece

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Gulbenes novada 
arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Rasma Vanaga

• Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes “Bitīte” pirmorganizācija, 
priekšsēdētāja Māra Lukase

• SIA “8. CBR” arodorganizācija,  
priekšsēdētāja Diāna Skujiņa

• Īpašo balvu par mūža ieguldījumu 
arodbiedrību darbā saņēma  
AS “Valmieras piens” ilggadējā 
arodorganizācijas priekšsēdētāja 
Dzidra Tetere l
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Mēs gribam dzīvot, strādāt un pelnīt Latvijā

T ās ekonomiskās problēmas, kas pēdējos 
gados visā pasaulē radušās globālu spē
ku ietekmē, dažādās valstīs tiek risinātas 

atšķirīgi. Latvijā smagākā nasta ir uzlikta uz 
darba ņēmēju, darba devēju un viņu ģimeņu 
pleciem.

Piecu gadu posms no 2006. līdz 2011. gadam 
vērtējams kā interesants un sarežģīts laiks – sā
kotnēji piedzīvota strauja izaugsme, bet pēc 
tam – krīzes laika “cietā piezemēšanās”. Banku 
un finanšu sistēmas krīze mums izrādījusies 
ļoti sāpīga. Dažu gadu laikā Latvija no Baltijas 
ekonomikas tīģera pārtapa par vāju un trīcošu 
trusīti. Un tam ir virkne iemeslu. Ne jau arod
biedrības bija tās, kas veicināja krīzi. Latvijā bija 
nesabalansēta ekonomika jeb greizi pamati, uz 
kuriem šī ekonomika tika balstīta un būvēta. 
Valstī tika iepludināts ļoti lēts un brīvi pieejams 
ārvalstu kapitāls. LBAS pat Nacionālās trīs
pusējās sadarbības padomes sēdēs vairākkārt 
pievērsa valdības uzmanību komercbanku rek
lāmām ar neatlaidīgiem aicinājumiem ņemt hi
potekāros kredītus nekustamo īpašumu iegādei 
par nebijušos augstumos uzskrūvētām cenām. 
To var uzskatīt par bezatbildīgas aizņemšanās 
provocēšanu. Ja komercbanku eksperti tobrīd 
klusēja un nebrīdināja par iespējamajām se
kām, par to vajadzēja runāt valdībai. Līdzīgi kā 
uz katras cigarešu paciņas tiek rakstīts brīdinā
jums par smēķēšanas bīstamību, tā iedzīvotājus 
vajadzēja brīdināt, ka pārspīlēta kredītu ņem
šana var nogalināt labklājību. Bet celtniecības 
bums bija pāri visam. Sākoties krīzei, nekus
tamā īpašuma tirgus cieta īpaši smagi – dažus 
gadus valdījusī eiforija pārvērtās traģēdijā ne 
tikai tiem, kas šajā nozarē bija strādājuši, bet arī 
viņu ģimenēm. Līdzīga situācija veidojās tirdz
niecībā. Celtniecība un tirdzniecība kā ļoti cieši 
saistītas jomas līdz ar krīzes iestāšanos saņēma 
vissmagāko triecienu. Kamēr bija pieprasījums 
pēc mājokļiem, bija pieprasījums pēc materiā
liem un bija nepieciešami cilvēki, kas šos ma
teriālus tirgo. Apsīkstot celtniecībai, apsīka arī 
visu būvniecībai nepieciešamo materiālu ražo
šana un tirdzniecība – izpaudās domino efekts. 
Brūkot vienam ķēdes posmam, satrūka visa 

ķēde, kas bija tik stipra, cik stiprs izrādījās tās 
vājākais posms. 

Tad nāca atskārsme, ka Latvijas ekonomikā 
nav cita alternatīva dzinējspēka, kas varētu palī
dzēt piecelties – nebija attīstītas tādas ražošanas 
nozares, kas radītu produkciju ar augstu pievie
noto vērtību. Tieši tāpēc krīze bija tik dziļa.

Situāciju sarežģīja arī tas, ka valdība bez jeb
kādām sarunām ar sociālajiem partneriem un 
pašvaldībām bija dažādos sev tīkamos projek
tos caur Valsts kasi ieguldījusi visu sociālā bu
džeta pārpalikumu, motivējot ar to, ka naudai 
nevajadzētu stāvēt dīkā. Tas bija gandrīz mil
jards latu, kas, sākoties krīzei, nebija pieejams. 

Ķepurošanos laukā no krīzes Latvijā apgrū
tina dažādas vienošanās, kurās savulaik tika 
iestrādāts optimistisks labklājības un ekonomi
kas izaugsmes grafiks. Tad, kad Latvija izšķīrās 
krīzes bedri pamest, samazinot algas, radot 
apstākļus bezdarba pieaugumam, noplicinot 
iekšējo tirgu un ceļot nodokļus, daudziem ag
rākajiem plāniem krusts bija pāri. 

Protams, kad pasaulē viss gāzās, atteikšanās 
no daudzām iecerēm un bonusiem bija pama
tota. Bet arī šajā sarežģītajā situācijā arodbied
rības pēc iespējas centās saglabāt spēkā esošo 
koplīgumu nosacījumus un rūpīgi sekoja, lai 
tiktu ievērotas Darba likuma normas un ģene
rālvienošanās nozarēs.

Domājot par darba tirgu, ir jārēķinās ar de
mogrāfisko situāciju. 2011. gadā veiktā tautas 
skaitīšana liecina, ka Latvijā jau ir mazāk par 
diviem miljoniem iedzīvotāju. Nācija noveco. 
Tāpēc daudz rūpīgāk jādomā gan par pensiju 
sistēmas ilgtspēju, gan budžeta sabalansētību 
nākotnē. Tuvākajā laikā aktuāli būs jautājumi 
gan par nodokļu ieņēmumiem – no kurienes 
tos ņemt –, gan par to, kas šajā valstī nākotnē 
strādās. Demogrāfiskā situācija liek domāt par 
imigrācijas politikas veidošanu. Ir skaidrs, ka 
nauda no debesīm nekritīs un starptautiskais 
aizdevums būs jāatdod.

Jāatzīst, ka krīze mums ir devusi arī pozitī
vu mācību. Valdība ir vairāk sākusi domāt par 
vidēja termiņa budžetu, tagad plānojot jau ar 
vairāku gadu perspektīvu. Šķiet, visi kopīgi bū

LBAS pat Nacionālās 
trīspusējās sadarbības 
padomes sēdēs vairākkārt 
pievērsa valdības 
uzmanību bezatbildīgām 
komercbanku reklāmām ar 
neatlaidīgiem aicinājumiem 
ņemt hipotekāros kredītus 
nekustamo īpašumu 
iegādei par nebijušos 
augstumos uzskrūvētām 
cenām. Ja komercbanku 
eksperti tobrīd klusēja 
un nebrīdināja par 
iespējamajām sekām,  
par to vajadzēja runāt 
valdībai. 
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LBAS uzskata,  
ka iztikas minimumu 
vajadzētu noteikt vismaz 
tādā līmenī, lai divi vecāki, 
kuri katrs saņem minimālo 
algu, sākotnēji varētu 
uzturēt vismaz vienu bērnu.  

SOCIĀLI  EKONOMISKO PROCESU RAKSTUROJUMS 2005.–2011.  GADOS

sim sapratuši, ka veiksmīgiem gadiem var sekot 
arī mazāk veiksmīgi, tāpēc nevaram atļauties 
būt vieglprātīgi savos tēriņos arī tad, kad veicas 
labāk. Vienmēr ir vērts paturēt prātā, ka jārada 
uzkrājumi un jaunas iestrādes, lai grūtākā brīdī 
nenonāktu pie sasitas siles.  

Līdzšinējā Latvijas ekonomiski finansiālā 
stratēģija ir izsmēlusi savas attīstības iespējas,  
par ko liecina nepārtraukta budžeta deficīta 
problēmu risināšana. Tā nedrīkst būt valsts 
vienīgā prioritāte. Tagad svarīgākais ir nodar
binātības veicināšana, iekšējā tirgus pieauguma 
nodrošināšana, uzņēmējdarbības attīstība, kā 
arī eksporta un konkurētspējas palielināšana. 
LBAS uzskata, ka tas ir iespējams, bet tikai ar 
nosacījumu, ka jāmaina vairāki nodokļi un fi
nanšu politika kopumā. Valstī ir jārada tādi 
ekonomiskie nosacījumi un mehānismi, lai cil
vēki Latvijā varētu dzīvot, strādāt un pelnīt.

Darba samaksa
Par atskaites punktu izvēloties 2006. gadu, re
dzams, ka vidējā darba samaksa valstī auga līdz 
2008. gadam, kad sākās krīze, kas iezīmējās arī 
ar vidējās darba samaksas samazināšanos. Te 
gan jāpiebilst, ka statistika par vidējo darba sa
maksu nav gluži objektīva. Ja raugāmies uz sta
tistiku, tad vidējā bruto darba samaksa krīzes 
gados ir samazinājusies ļoti nedaudz. Un to var 
izskaidrot ar “pliku” matemātiku. Krīzes laikā 
daudzi darbinieki tika atlaisti. Pārsvarā tika at
laisti mazkvalificētie darbinieki, un līdz ar to arī 
pārsvarā neliels atalgojums. Tieši šis nelielais 
atalgojums līdz ar katru atlaisto darbinieku pa
zuda no statistikas, bet tur palika viss pārējais, 
kas atsevišķos gadījumos vidējo algu pat dzina 
uz augšu. Var teikt, ka vidējā statistika tādējādi 
tika kropļota, jo tā atspoguļoja nevis objektīvās 
tendences, bet drīzāk uzrādīja “vidējo tempera
tūru slimnīcā”. 

Salīdzinot vidējo darba samaksu publiskajā 
un privātajā sektorā, jāpatur prātā, ka privāta
jā sektorā darba devēji biežāk atļaujas maksāt 
algas aploksnēs. Tā ir nauda, kas statistikā ne
parādās. Tāpēc no malas izskatās, ka privātajā 
sektorā strādājošie saņem salīdzinoši maz, bet 
algas publiskajā sektorā pat izskatās “uzpūstas”.   

Runājot par algu sasaisti ar darba ražīgumu, 
ir jāņem vērā, ka darba ražīguma palielināšanās 
ne tik daudz ir atkarīga no darbinieka apņēmī
bas, uzcītības un čakluma, cik no darba devēja 
gatavības ieguldīt tehnoloģijās un aprīkojumā – 
ir liela starpība, vai grāvis jāizrok ar lāpstu vai 
ar ekskavatoru. 

Latvijā darbaspēka izmaksas ir vienas no 
zemākajām Eiropas Savienībā (ES) – tie ir ap
tuveni 24 % no ES vidējiem statistiskajiem rādī
tājiem. Tas arī izskaidro, kāpēc mūsu speciālisti, 

piemēram, ārsti, tik lielā skaitā brauc uz ārze
mēm – tur var vairāk nopelnīt. Pie tik zemām 
darbaspēka izmaksām, kādas tās ir Latvijā, lie
lus varoņdarbus no darba ņēmēju puses nav arī 
iemesla gaidīt. Tostarp, saskaņā ar “Eurostat” 
datiem, darba ražīgums Latvijā ir 55 % no ES 
vidējiem rādītājiem. Līdz ar to var secināt, ka 
mūsu darbaspēka atdeve attiecībā pret darba
spēka izmaksām ir pat lielāka, nekā vienā otrā 
bagātākā Rietumeiropas valstī. 

Pēdējo gadu laikā ir pieaugusi minimālā 
alga. Kā pozitīva lieta jāmin tas, ka valdība, pat 
neraugoties uz krīzi, minimālo algu nesamazi
nāja. No 2011. gada 1. janvāra minimālā alga 
tika palielināta par 20 latiem, sasniedzot 200 
latus. Taču galvenā problēma tik un tā saglabā
jas – neto minimālā alga vēl joprojām “sēž” zem 
iztikas minimuma. 

Pēdējā laikā aizvien biežāk tiek uzsvērts, 
ka iztikas minimums nav objektīvs rādītājs un 
tajā ietvertais produktu un pakalpojumu grozs 
jau sen ir novecojis. LBAS piekrīt tikai tam, 
ka novecojis ir iztikas minimuma “saturs”, 
kas būtu jāatjauno. Tomēr jebkurā gadījumā 
iztikas minimums uzrāda un atklāj noteiktas 
konsekvences. Tas ir pats nepieciešamākais lī
dzekļu daudzums, bez kura cilvēks patiešām 
nespēj izdzīvot. Reālais iztikas minimums ir 
vēl lielāks. Ja mēs ar minimālo algu nespē
jam nodrošināt pat to iztikas minimumu, kas 
tika noteikts pēc pagājušā gadsimta 90. gadu 
mērauklas, tad par to ir pamats uztraukties. 
Tāpēc arodbiedrības prasa un turpinās prasīt, 
lai tad, kad tiek vērtētas minimālās algas pa
lielināšanas iespējas, noteikti vērā tiktu ņemts 
arī iztikas minimums. LBAS uzskata, ka izti
kas minimumu vajadzētu noteikt vismaz tādā 
līmenī, lai divi vecāki, kuri katrs saņem mi
nimālo algu, sākotnēji varētu uzturēt vismaz 
vienu bērnu.  

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 

Privātajā sektorā darba 
devēji biežāk atļaujas 
maksāt algas aploksnēs. 
Tā ir nauda, kas statistikā 
neparādās. Tāpēc no malas 
izskatās, ka privātajā 
sektorā strādājošie saņem 
salīdzinoši maz, bet algas 
publiskajā sektorā pat 
izskatās “uzpūstas”.
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Arodbiedrībām diskusijās ar Ekonomikas 
ministriju un Labklājības ministriju tomēr ir 
izdevies panākt, ka iztikas minimums turpmāk 
tiks ņemts vērā kā parametrs, lemjot par mini
mālās algas apmēru.  

Tikai tad, kad minimālā alga būs sasnie
gusi vai pārsniegusi iztikas minimumu, mēs 
varēsim runāt par minimālās algas sasaisti ar 
inflāciju vai iekšzemes kopproduktu, ar darba 
ražīgumu un citām izmaiņām. Tad jaunas krī
zes situācijā būtu iespējamas diskusijas arī par 
tādu soli kā minimālās algas samazināšana. Bet 
2011. gada ekonomiskajā situācijā par to nevar 
būt ne runas.

Nodokļi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemak
su likme, kas tika saglabāta nemainīga krīzes 
maksimumā, ar 2011. gada 1. janvāri tomēr 
tika paaugstināta par 2 % – palielināja to likmes 
daļa, ko maksā darba ņēmējs. Vienīgais argu
ments, ar ko valdība pamatoja šo soli – “jālāpa 
caurums” sociālajā budžetā. Šis solis ar sociā
lajiem partneriem netika apspriests, līdz ar to 
tas izraisīja LBAS un LDDK pamatotas iebildes. 

Ja vērtētu tikai pēdējās iedzīvotāju ienāku
ma nodokļa (IIN) izmaiņas, tad fakts, ka no 
2011. gada 1. janvāra IIN likme samazināta par 
1 %, būtu vērtējams kā pozitīvs solis. Taču, pa
raugoties uz IIN izmaiņām vairāku gadu gaitā, 
redzam, ka ir notikusi tikai atgriešanās pie tās 
pašas likmes, kas bija spēkā līdz 2008. gada 31. 
decembrim.  

Kopumā nodokļu izmaiņas uz iedzīvotāju 
algām ir atstājušas negatīvu efektu, jo neliels 
papildu ieguvums bija tikai tiem strādājoša
jiem, kas saņēma mazās algas, pateicoties ne
daudz paaugstinātajam ar IIN neapliekamajam 
minimumam un IIN atvieglojumam par vienu 
apgādājamo. Taču PVN likmes maiņa un ak
cīzes nodokļu paaugstinājums šo ieguvumu 
“noēda” ar uzviju. Ja vēl ņem vērā, ka ikvienu 
mājsaimniecību būtiski ietekmējusi elektro
enerģijas tarifu celšanu, tad ieguvējs ir tikai un 
vienīgi valsts budžets. IIN likmes trūkums – tā 
nav progresīva. Tikai progresīva IIN likme va
rētu nodrošināt ienākumu plaisas mazināšanos 
starp turīgākajiem un trūcīgākajiem.

Līdz 2009. gada vidum ar IIN neapliekama
jam minimumam bija vērojama stabila pieau
guma tendence. Bet krīze to sagrāva. Patlaban 
ar IIN neapliekamais minimums ir pārāk nie
cīgs, lai tas spētu pasargāt mājsaimniecības ar 
mazākiem ienākumiem. Tāpēc arodbiedrības 
uzskata, ka ar IIN neapliekamajam minimu
mam ideālā variantā vajadzētu būt līdzvērtīgam 
minimālajai algai vai vismaz iztikas minimu
mam. Pie tā iespējams nonākt arī pakāpeniski, 
sākotnēji ar IIN neapliekamo minimumu nosa
kot, piemēram, 60 % vai 70 % apmērā no mini
mālās algas vai iztikas minimuma. 

Salīdzinot darbaspēka nodokļu slogu Latvijā 
un citās Baltijas valstīs, jāsecina, ka Latvijā tas ir 
visaugstākais. Ir pilnīgi skaidrs, ka nodokļu lik
mes tieši ietekmē ēnu ekonomikas apjomu un 
stimulē algu izmaksu “aploksnēs”. Jo augstāki 
nodokļi un neskaidrāka situācija par sociālajām 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vidējā darba samaksa valstī, Ls (bruto/neto) 246/176 302/216 398/286 479/350 461/342 445/316 481/342 
(jūnijs)

Minimālā darba alga, Ls 80 90 120 160 180 180 200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme 33,09 % 33,09 % 33,09 % 33,09 % 33,09 % 33,09 % 35,09 %

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 25 % 25 % 25 % 25 % 23 % 26 % 25 %

Ar IIN neapliekamais minimums, Ls 26 32 50 80 90 (līdz 30. VI) 
35 (no 1. VII)

35 45

Nodokļu (IIN) atvieglojums par vienu apgādājamo, Ls 18 22 35 56 63 63 70

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 18 % 18 % 18 % 18 % 21 % 21 % 22 %

Iztikas minimums, Ls (gada vidējais/decembrī) 105/110 117/122 133/143 160/168 168/163 166/169 172  
(septembris)

Mājsaimniecību ienākumi vidēji uz vienu  
mājsaimniecības locekli,  Ls mēnesī

122 154 226 253 213 nav datu nav datu

Izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs, Ls 81 96 111 141 163 176 185  
(augusts)

Reģistrētā bezdarba līmenis (decembrī) 7,4 % 6,5 % 4,9 % 7,0 % 16 % 14,3 % 
17,3 % (marts)

11,6 %  
(septembris)

Inflācija (gadā) 7,0 % 6,8 % 14,1 % 10,5 % - 1,2 %  
(deflācija)

2,5 % 4,6 %  
(septembris)

Sociāli ekonomiskie rādītāji  (2005.–2011.)

Jo augstāki nodokļi un 
neskaidrāka situācija par 
sociālajām garantijām 
nākotnē, jo mazāka ir 
cilvēku motivācija maksāt 
nodokļus. Un tas tieši 
ietekmē valsts budžetu, 
samazinot kopējos budžeta 
ieņēmumus.

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
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garantijām nākotnē, jo mazāka ir cilvēku mo
tivācija maksāt nodokļus. Un tas tieši ietekmē 
valsts budžetu, samazinot kopējos budžeta ie
ņēmumus. 

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) paaug
stināšana bija tas instruments, kas valdībai vis
vairāk palīdzēja konsolidēt budžetu, jo PVN ir 
tas nodoklis, no kura ir visgrūtāk izvairīties. Šī 
nodokļa kāpums pēdējos gados ir vērtējams kā 
agresīvs. Ja vēl 2008. gadā ar 18 % PVN Latvija 
starp Eiropas Savienības valstīm bija ar vie
nu no zemākajām likmēm, tad ar 2011. gada 
1. janvāri noteiktie 22 % ir viena no augstāka
jām PVN likmēm ES. 

PVN likmju celšana elektrībai, siltumam 
un gāzei ir būtiski ietekmējusi mājsaimniecību 
neizbēgamos tēriņus, liekot iedzīvotājiem mai
nīt ne tikai patēriņa ieradumus, bet daudzos 
gadījumos arī pasliktinot viņu dzīves kvalitāti.  
Turklāt lemšana par samazināto PVN likmju 
atcelšanu notika ļoti drīz pēc tam, kad valdībā 
esošās politisko partiju apvienības ar LBAS bija 
parakstījušas saprašanās memorandus, paužot 
atbalstu samazināto PVN likmju saglabāšanai 
10. Saeimas laikā.

Stāsts par elektroenerģiju ir īpašs. Valdībai 
bija iespēja ietekmēt situāciju gan tad, kad tika 
celti elektroenerģijas tarifi, gan tad, kad tika 
celts PVN. Rezultātā tika pacelti gan tarifi, gan 
nodokļi, kas acīmredzot tika plānots jau no 
paša sākuma. Ir pamats teikt, ka tā bija apzi
nāta valdības rīcība, budžeta problēmas risinot 
un papildus nopelnot uz patērētāju rēķina. To, 
ka valdība izvēlējusies vieglāko ceļu, apliecinā
ja arī 2011. gada budžeta projektā iestrādātie 
skaitļi – no ēnu ekonomikas valdība plānoja ie
gūt tikai 15 miljonus latu, toties uz PVN likmes 
celšanas rēķina elektroenerģijai – 14 miljonus 
latu.  

Valdības rīcību, 2011. gadā ceļot akcīzes 
nodokli degvielai, tabakai un alkoholam, gan 
arodbiedrības, gan darba devēji uzskata par 
taktisku kļūdu, vēl jo vairāk situācijā, kad ir 
izvirzīts mērķis mazināt ēnu ekonomikas ie
tekmi. Virkne ekonomikas ekspertu pieļāva, 
ka budžeta ieņēmumus var palielināt, rīkojo
ties gluži pretēji – samazinot akcīzes nodokļus. 
Samazinot nodokļus, visticamāk, būtu panākts 
patēriņa pieaugums, turklāt cilvēkiem zustu 
motivācija meklēt iespēju iegādāties nelegālas 
izcelsmes preces. Akcīzes nodokļa palielināša
na ir stimulējusi arī inflācijas pieaugumu, pēc 
2009. gada deflācijas jau atkal liekot domāt par 
inflācijas bremzēšanas pasākumiem. 

Bija skaidrs, ka nodokļu izmaiņas un citi 
konsolidācijas pasākumi neveicinās legālās 
ekonomikas izaugsmi, bet turpinās liet ūdeni 
uz ēnu ekonomikas un iedzīvotāju emigrāciju 
pieauguma dzirnavām.

Inflācija – no viena grāvja otrā
Gada inflācijas “rekords” Latvijā tika sasniegts 
2008. gada maijā – 17,9 %. 

Sākoties krīzei, iedzīvotājiem sāka trūkt 
naudas līdzekļu patēriņam. Samazinoties pie
prasījumam, ražotāji un tirgotāji bija spiesti 
pazemināt cenas, lai tomēr spētu kaut ko pār
dot. Visdramatiskāk kritās iepriekšējos gados 
neadekvāti sakāpinātās nekustamā īpašuma 
cenas, kas ļoti būtiski padziļināja krīzi Latvijā. 
Šo procesu ietekmē 2009. gadā Latvijas eko
nomika piedzīvoja deflāciju. Tās laikā iztikas 
minimums nedaudz samazinājās. Taču liels at
vieglojums iedzīvotājiem tas nebija. Lai arī daļai 
preču un pakalpojumu cenas kritās, saglabājās 
jomas, kurās cenas turpināja kāpt. Jau 2010. 
gadā sākās jauns inflācijas augšupejas cikls.  

Protams, inflācijas līmeni ietekmē arī noti
kumi pasaules ekonomikā, naftas un degvielas 
cenu svārstības. Latvijā inflācijas pieaugumu 
šobrīd visvairāk stimulē elektrības tarifu, deg
vielas cenu, akcīzes nodokļu un PVN pieau
gums.  Gada inflācijas līmenis 2011. gada jūni
jā jau sasniedza 4,8 %. Inflācijas līmeņa celša
nās valdībai lika nekavējoties ķerties pie jauna 
pretinflācijas plāna izstrādes. Veikt šo darbu ir 
pieaicinātas arī arodbiedrības kā sociālie part
neri. Valdības galvenais skatiens ir vērsts uz 
eiro ieviešanu. Tāpēc runa būs gan par īster
miņa aktivitātēm, kas varētu nospiest inflāciju 
iespējami zemākā līmenī, kā arī par efektīviem 
vidējā termiņa pasākumiem, kas noturētu in
flāciju noteiktos rāmjos arī tuvākajos gados 
pēc eiro ieviešanas Latvijā. Bet, pirms ķerties 
pie eiro ieviešanas, arodbiedrības vispirms vē
las saņemt skaidru atbildi, kāda sociālā cena 
par to būs jāmaksā iedzīvotājiem. Runa nav 
tikai par inflācijas pieaugumu un iedzīvotāju 
pirktspējas kritumu, ar kuru saskārušās pilnīgi 
visas eirozonas valstis, bet par visu problēmu 
kompleksu. l

Oficiālā statistika liecina, 
ka reģistrētā bezdarba 
līmenis, kas 2010. gada 
marta beigās sasniedza 
maksimumu – 17,3 % jeb 
194 253 cilvēki – pamazām 
krītas. Taču reālā bezdarba 
situācija ir skumjāka 
par statistiku. Ne katrs 
bez darba palikušais 
vēršas Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) un 
piesaka savu bezdarbnieka 
statusu. Pat tie, kas ir 
reģistrējušies, oficiālajos 
sarakstos nepaliek 
mūžīgi – kolīdz cilvēks no 
uzskaites izslīdējis, viņš 
statistikā vairs neparādās 
kā bezdarbnieks pat tad, ja 
darbu tā arī nav atradis. 
Statistika apliecina, ka 
bezdarbnieku skaits sarūk 
straujāk nekā rodas jaunas 
darba vietas. Visticamāk 
bezdarbnieku statistiku 
“uzlabo” tie, kas dodas 
darba meklējumos uz 
ārvalstīm.

Avots: NVA
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S ociālā dialoga izmantošana dažādu 
situāciju risinājumā starp darba devē
jiem, darba ņēmējiem un valsts varu 

norāda, ka runa ir par demokrātisku valsti. Ja 
sabiedrībā sociālais dialogs darbojas kā instru
ments, kas konfliktus un pretrunas spēj pār
vērst racionālos kompromisa risinājumos ar 
noteiktu pievienoto vērtību, tad varam teikt, 
ka izveidojies zināms pilsoniskās sabiedrības 
ietvars. Augsti vērtējot demokrātiskas valsts un 
pilsoniskas sabiedrības sociālo atbildību darba 
ņēmēju interešu aizstāvībā, Latvijas Brīvo arod
biedrību savienība ne tikai izmantojusi sociālā 
dialoga piedāvātos instrumentus dažādu situā
ciju risināšanai, bet arī aktīvi iesaistījusies gan 
sociālā dialoga pilnveidošanā, gan sabiedrības 
plašā un vispusīgā informēšanā par to.

LBAS sociālā partnera statusā darbojas 
Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē 
(NTSP), iestājoties par tajā risinātā trīspusējā 
sociālā dialoga tālāku attīstību un paplašināša
nu. Tagad NTSP struktūrā izveidotas jau astoņas 
apakšpadomes – Darba lietu trīspusējā sadarbī
bas apakšpadome (DLTSA), Sociālās drošības 
apakšpadome (SDA) Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakš
padome (PINTSA), Veselības aprūpes nozares 
apakšpadome (VANA), Vides aizsardzības lietu 
trīspusējās sadarbības apakšpadome (VALTSA), 
Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības 
apakšpadome (RAPLTSA), Transporta un 
sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakš
padome (TSNTSA) un Sabiedriskās drošības 
apakšpadome. Pēdējās divas apakšpadomes iz
veidotas un darbu sākušas pēdējo gadu laikā – 
TSNTSA 2008. gadā, bet Sabiedriskās drošības 
apakšpadome – 2010. gadā. Arodbiedrības bija 
tās, kas rosināja veidot šīs NTSP apakšpado
mes, uzsverot to nepieciešamību, lai attīstītu un 
uzlabotu sociālo dialogu minētajās jomās, kur 
agrāk tas netika veikts.

Arodbiedrības nepārtraukti un neatlaidīgi 
uzsver, ka darba koplīguma esamība uzņēmu
mā norāda uz to, ka tajā valda saskaņotas dar
binieku un darba devēju attiecības, kurās dar
binieku intereses ir aizsargātas. Starp citu, pat 

noslēgto darba koplīgumu statistika visai uz
skatāmi ilustrē ekonomikas zemstrāvas. 2006. 
un 2007. gadā vēl bija vērojams noslēgto koplī
gumu skaita pieaugums, bet no 2008. gada vē
rojama lejupejoša tendence. Ko tas nozīmē? To, 
ka pasliktinās ekonomiskā situācija un ka daļa 
darba devēju cenšas patverties ēnu ekonomi
kas zonā. Jo mazākā skaitā uzņēmumu noslēgti 
koplīgumi, jo vairāk vietas paliek aplokšņu al
gām, nelegālajai nodarbinātībai un darbinieku 
tiesību neievērošanai.

2007. gads
5.	janvārī	Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savie
nība paraksta jaunu ģenerālvienošanos par abu 
organizāciju turpmāko sadarbību, lai stipri
nu kapacitāti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu 
risināšanā sarunās ar valsti un pašvaldībām. 
Ģenerālvienošanās galvenais mērķis ir turpināt 
veidot un nostiprināt sociālo dialogu nacio
nālajā līmenī starp darba devējiem un darbi
niekiem, kā arī uzturēt to sarunās ar Saeimu, 
Ministru kabinetu un pašvaldībām. Abas puses 
uzsver, ka veiksmīgs sociālais dialogs sekmē 
sociālo mieru un padara pievilcīgāku darba 
vidi, kas varētu palīdzēt aizkavēt darbaspēka 
aizplūšanu no Latvijas. LBAS un darba devēji 
apņemas vairāk uzmanības pievērst trīspusējā 
sociālā dialoga attīstībai reģionos, kā nozīmīgu 
šā procesa stūrakmeni atzīstot noslēgto trīspu
sējo vienošanās starp LBAS, LDDK un Latvijas 
Pašvaldību savienību (LPS).

Taču ne vienmēr sociālais dialogs risinās 
viegli un raiti kā pa diedziņu. Darba devējiem 
un darbiniekiem ir daudz kopīgu interešu, bet 
ir pietiekami daudz arī atšķirīgu nostāju, vie
dokļu un interešu. Viena no disonējošajām si
tuācijām izveidojas 2007.	gada	februāra	sāku-
mā, kad LBAS skaidri un gaiši nākas pateikt, ka 
arodbiedrības neatbalsta LDDK nostāju – darba 
devēju pārstāvji nevēlas atbalstīt Ekonomikas 
ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu minis
trijas kompromisa piedāvājumu likumā “Par 
svētku, atceres un atzīmējamām dienām”. Runa 

Sociālo dialogu veido līdzvērtīgi un līdztiesīgi partneri

Jo mazākā skaitā 
uzņēmumu noslēgti 
koplīgumi, jo vairāk vietas 
paliek aplokšņu algām, 
nelegālajai nodarbinātībai 
un darbinieku tiesību 
neievērošanai.
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ir par papildu brīvdienu noteikšanu gadījumos, 
ja Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināša
nas diena 4. maijā vai Latvijas Republikas prok
lamēšanas diena 18. novembrī iekrīt sestdienā 
vai svētdienā. LDDK ir pret. LBAS uzskata, ka 
šāda svētku dienu kompensācija ir pamatota un 
tā ir jāatbalsta, lai darbinieki spētu pilnvērtīgi 
atpūsties un vairāk laika pavadīt ar ģimeni un 
bērniem. Turklāt arodbiedrības argumentē, ka 
darba devējiem kompensētās brīvdienas neradīs 
zaudējumus. Arodbiedrības pauž gandarījumu, 
kad 28. maijā Saeima pieņem lēmumu kompen
sēt sestdienās un svētdienās iekritušo 4.  maiju 
un 18. novembri ar papildu brīvdienām. 

7.	martā LBAS vienojas ar LPS un LDDK, ka 
visas trīs organizācijas kopīgi apspriedīs valdībā 
pieņemtā inflācijas samazināšanas plāna papil
dinājumus un piedāvās tos izskatīšanai NTSP 
sēdē. LBAS uzskata, ka vairāk pasākumu jāplā
no ēnu ekonomikas ierobežošanas jomā, īpašu 
uzmanību pievēršot aplokšņu algu ierobežo
šanai, jo, kamēr nekontrolēti liels daudzums 
naudas tiek izmaksāts, neiekasējot nodokļus, 
nav iespējams nopietni apkarot inflāciju. LBAS 
atbalsta Ministru kabinetā apstiprināto inflāci
jas samazināšanas plānu, taču uzsver, ka NTSP 
ir jārisina jautājums par skolotāju kritiski zemo 
darba algu paaugstināšanu. 

Sociālie partneri konstatē, ka valdība ne
korekti izmanto Satversmes 81. pantu, kas pa
redz, ka laikā starp Saeimas sesijām Ministru 
kabinetam ir tiesības izdot noteikumus, ku
riem ir likuma spēks, ja pastāv neatliekama 
nepieciešamība. Lai novērstu negatīvo prak
si šā Satversmes panta piemērošanā un valstī 
tiktu pieņemti kvalitatīvāki likumi, 14.	 martā	
LBAS, LDDK un LPS Valsts prezidentei Vairai 
Vīķei Freibergai nosūta kopīgu vēstuli, aicinot 
viņu rosināt svītrot no Satversmes minēto pan
tu, kura kārtībā pēdējā laikā valdība vairākkārt 
pieņēmusi sasteigtus likumus bez pienācīgām 
konsultācijām ar sociālajiem partneriem. Valsts 
prezidente V. VīķeFreiberga atzīst, ka ir vienis
prātis ar vēstules autoriem, jo arī viņa nesaska
tot šā panta vajadzību Satversmē.

5.	maijā	Arodbiedrību namā LBAS un Valsts 
darba inspekcija paraksta vienošanos par sa
darbību, tā stiprinot abu organizāciju sadarbību 
darba aizsardzības jautājumos ne tikai nacionā
lajā, bet arī reģionālajā līmenī. LBAS un VDI 
līdzšinējā ilggadējā sadarbība nacionālajā līme
nī jau devusi labus rezultātus, bet oficiālā vieno
šanās nosaka precīzākus sadarbības virzienus 
un rada jaunas iespējas, lai kopīgi rūpētos par 
drošiem darba apstākļiem, mazinātu traumatis
mu darba vidē un efektīvāk apkarotu nelegālo 
nodarbinātību. 

30.	maijā ar LBAS vadību un dalīborganizā
ciju pārstāvjiem tiekas Valsts prezidenta ama

ta kandidāts Valdis Zatlers, interesējoties, vai 
arodbiedrībām tiek dota iespēja izteikties un 
vai tās tiek uzklausītas Nacionālajā trīspusējā 
sadarbības padomē. LBAS skaidro, ka, arod
biedrībām kopā ar LDDK un LPS, darbojoties 
NTSP, ir izdevies panākt straujāku ar iedzīvotā
ju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma 
un minimālās algas paaugstināšanu, nodroši
not sociāli taisnīgāku risinājumu sabiedrības 
mazturīgākajai daļai.

Tajā pašā laikā arodbiedrību pārstāvji uzsver, 
ka NTSP lēmumus būtu nepieciešams padarīt 

saistošus valdībai, lai ministriem un ierēdņiem 
neļautu ignorēt arodbiedrībām solīto.

20.	 jūnija NTSP sēdē sociālie partneri vie
nojas, ka no 2008. gada minimālā alga būs 160 
lati (2007. gadā – 120 lati), ar IIN neapliekamais 
minimums – 80 lati (2007. gadā – 50 lati), bet 
nodokļu atvieglojums par apgādājamo perso
nu – 56 lati (2007. gadā – 35 lati). Šī vienošanās 
tiek izpildīta pilnā apmērā. LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers to raksturo kā strauju un kva
litatīvu lēcienu darbinieku materiālā stāvokļa 
uzlabošanā un efektīvu rīcību nelegālās nodar
binātības un ēnu ekonomikas apkarošanā.

Vasaras nogalē LDDK, neapspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, rosina veikt straujas 
un radikālas bezdarbnieku pabalstu reformas – 
LDDK ierosina samazināt bezdarbnieka pabal
sta saņemšanas laiku no deviņiem līdz četriem 
mēnešiem. Arodbiedrības ar to nav mierā, tā
pēc 20.	augustā LBAS nosūta vēstuli ar iebildu
miem Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim. 
Valdība atliek šī jautājuma skatīšanu. LBAS uz
sver, ka sabiedrībā ir jāsaglabā sociālais miers 
un jārespektē visu pušu intereses, konsekventi 
ievērojot valstī iedibinātos sociālā dialoga prin
cipus, tāpēc jebkuri lēmumi un radikāli lēmumi 
jo īpaši vispirms jāapspriež Nacionālās trīspu
sējās sadarbības padomē vai NTSP Sociālās 
drošības apakšpadomē.

SOCIĀLAIS DIALOGS

2007. gada 5. janvārī 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdētājs 
Pēteris KRĪGERS un 
Latvijas Darba devēju 
konfederācijas prezidents 
Vitālijs GAVRILOVS 
parakstīja jaunu 
ģenerālvienošanos par 
abu organizāciju turpmāko 
sadarbību, lai stiprinu 
kapacitāti sabiedrībai 
nozīmīgu jautājumu 
risināšanā sarunās ar valsti 
un pašvaldībām.

Foto – Inga Kundziņa/A.F.I.
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29.	augustā LBAS ceļ iebildumus pret nepār
domātām reformām sociālās drošības sistēmā, 
kuras virza valdība un LDDK, nekonsultējoties 
ar arodbiedrībām. LBAS iebilst pret valdības 
deklarācijā paredzēto un LDDK rosināto valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu lik
mes pārdali vienādās daļās starp darbinieku un 
darba devēju. Arodbiedrības ir satrauktas arī 
par to, ka valdības deklarācijā paredzēts mainīt 
bērna kopšanas pabalsta finansēšanas avotu, 
kas, pirmkārt, palielinātu valsts sociālās ap
drošināšanas speciālā budžeta izdevumus, bet, 
otrkārt, samazinātu ģimeņu ar bērniem mate
riālo nodrošinājumu. LBAS neatbalsta LDDK 
un valdības ierosinājumu samazināt slimības 
pabalsta izmaksas periodu, kā arī iebilst pret to, 
ka slimības pabalsta apmērs tiktu noteikts tikai 
līdz 60 % no apdrošinātās personas vidējās ap
drošināšanas iemaksu algas.

18.	 septembrī	 valdība nāk klajā ar ideju 
iesaldēt algas. Arodbiedrības tam nepiekrīt, 
jo darba algas bāze publiskajā sektorā jau tā ir 
pārāk zema. LBAS valdībai atgādina, ka drīzāk 
būtu jāpievērš uzmanība valsts budžeta izdevu
mu daļas saprātīgai samazināšanai un darba
spēka nodokļu samazināšanai, vienlaikus veici
not eksportu.

4.	 oktobrī premjerministrs Aigars Kalvītis 
tiekas ar sociālajiem partneriem, taču vienprā
tība par valdības uzsākto ekonomikas stabilizā
cijas politiku un 2008. gada valsts budžeta vei
došanas nosacījumiem netiek panākta. LBAS 
nav iepazīstināta ar nākamā gada budžeta pro
jektu, tātad arodbiedrības nevar to atbalstīt. 
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers apliecina, 
ka arodbiedrības savu viedokli par budžeta 
projektu izteiks tikai pēc tā pārlūkošanas. Viņš 
uzsver arodbiedrību gatavību rosināt referen
dumu par Saeimas atlaišanu, ja valdība turp
māk neuzklausīs darba ņēmēju prasības. LBAS 
apliecina gatavību pieņemt kompromisus, bet 
tas nav iespējams, ja nav zināms, par kādiem 
kompromisiem ir runa. 

8.	 oktobrī	 arodbiedrību speciālistu rīcībā 
tiek nodots pilns budžets un 10.	oktobrī	tiek sa
saukta NTSP ārkārtas sēde, lai apspriestu 2008. 
gada budžetu. LBAS cer, ka valdība kā instru
mentu inflācijas ierobežošanai piedāvās ne ti
kai algu iesaldēšanu, bet vēl kādu citu iespēju, 
ņemot vērā arī LBAS piedāvātos risinājumus. 
Tomēr vienprātība par nākamā gada budžeta 
projektu netiek panākta. Arodbiedrības neat
balsta valdības taupības politiku un izstrādāto 
budžetu, būdamas neapmierinātas, ka ar bu
džeta projektu iepazīstinātas tikai pēdējā brīdī. 
Tāpat LBAS nevēlas pieļaut, ka taupības pasāku
mi tiek ieviesti tikai uz maznodrošināto rēķina. 
Uz arodbiedrību nepiekāpību premjers Aigars 
Kalvītis atbild, salīdzinot sevi un finanšu minis
tru Oskaru Spurdziņu ar izspiestiem citroniem, 
jo budžetā vairs nav palikušas nekādas rezerves. 

16.	oktobra NTSP ārkārtas sēde paiet strī
dos. Valdība un sociālie partneri nevieno
jas par nākamā gada valsts budžeta projektu. 
LBAS atzīst, ka taupīt var, tikai tādā gadījumā 
jādomā, kā atbalstīt mazturīgākos iedzīvotājus. 
Arodbiedrības uzskata, ka valdība pat nedomā 
meklēt papildu iespējas ekonomēt. 

17.	 oktobrī	 LBAS pārstāvji tiekas ar Valsts 
prezidentu Valdi Zatleru un Saeimas priekš
sēdētāju Gundaru Daudzi, norādot, ka valsts 
budžeta projektā nav ņemti vērā arodbiedrību 
priekšlikumi un ierosinājumi. Tāpat ignorēti 
algu paaugstināšanas grafiki, ko nozaru arod
biedrības izstrādājušas kopā ar nozaru minis
trijām, kā arī netiek pildīti solījumi skolotājiem, 
policistiem, medicīnas un kultūras darbinie
kiem, ugunsdzēsējiem un daudzu valsts iestāžu 
darbiniekiem. 

22.	 oktobrī premjers Aigars Kalvītis pēc 
tikšanās ar LBAS priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru 
izsaka gatavību piekāpties arodbiedrību prasī
bām. 2008. gada budžeta projekta ietvaros tiek 
plānota finansējuma pārdale. Taču no pārstei
dzīgi optimistiskiem komentāriem arodbied
rības atturas, kamēr iepretim solījumiem nav 
aizpildītas attiecīgās budžeta ailes. 24.	oktobra	
NTSP ārkārtas sēdē premjers Aigars Kalvītis ar 
arodbiedrību pārstāvjiem turpina sarunu par 
nākamā gada valsts budžeta projektu. Valdības 
vadītājs uzsver, ka runa var būt tikai par līdzek
ļu piešķiršanu iepriekš noslēgto vienošanos 
ietvaros, bet nekādas jaunas prasības netiks 
apmierinātas. Kompromisu izdodas panākt ar 
Latvijas Apvienoto policistu arodbiedrību, taču 
nemierā ir Latvijas Izglītības un zinātnes dar
binieku arodbiedrības, kā arī Latvijas Veselības 
un LVSADA. Vienošanās starp LBAS un valdī
bu arī šajā reizē netiek panākta. 

Strupceļā nonākušais dialogs arodbiedrībām 
ir iemesls premjerministra Aigara Kalvīša de
misijai – 5. decembrī viņš beidz darbu.

LBAS un valdības pārstāvji 
NTSP ārkārtas sēdē 
2007. gada 24. oktobrī. 
Finanšu ministrs  
Oskars SPURDZIŅŠ 
(aizmugurē no kreisās), Ministru 
prezidents Aigars KALVĪTIS 
un LBAS prekšsēdētājs 
Pēteris KRĪGERS, Latvijas 
Sabiedrisko pakalpojumu 
un transporta darbinieku 
arodbiedrības LAKRS juriste 
Māra DRUKA-JAUNZEME 
(priekšplānā no kreisās), LBAS 
priekšsēdētāja vietnieks 
Egils BALDZĒNS un LBAS 
priekšsēdētāja vietniece 
Līvija MARCINKĒVIČA.

Foto – Ansis Starks/A.F.I.
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2008. gads
9.	janvārī	Arodbiedrību namā LBAS vadība un 
nozaru arodbiedrību pārstāvji tiekas ar jauno 
Ministru prezidentu Ivaru Godmani, lai pār
runātu sociālo partneru sadarbības virzienus 
nacionālajā līmenī. Līdz ar valdības maiņu 
jaušams, ka daudzas sarunas arodbiedrībām 
nāksies sākt no 0 punkta. Ir samazināts budžeta 
finansējums veselības aprūpei, ir bažas par val
dības nostāju izdienas pensiju jomā, arodbied
rības gaida valdības pozitīvu lēmumu par neap
liekamā minimuma piemērošanu strādājošiem 
pensionāriem... LBAS aicina premjeru stiprināt 
NTSP kapacitāti, dodot iespēju arodbiedrību 
pārstāvjiem piedalīties valsts budžeta izstrādā
šanā no šī darba starta brīža. 

16.	jūnijā LBAS pieprasa sasaukt NTSP sēdi, 
lai apspriestu 2008. gada budžeta grozījumus 
un inflācijas kompensācijas mehānismu, īpaši 
respektējot maznodrošināto iedzīvotāju intere
ses, pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar darba 
samaksas pieaugumu sabiedriskajā sektorā, kā 
arī diskutētu par nodokļu politikas reformu. 

16.	 jūlijā	 LBAS pauž sašutumu par to, ka 
valdība budžeta grozījumus atkal gatavo slepe
nībā. Arodbiedrības dusmojas un apsver iespē
ju informēt par to Starptautisko darba organi
zāciju (SDO) un ES institūcijas par darbinieku 
interešu neievērošanu.  

28.	augustā LBAS valdībai un Saeimai no
sūta paziņojumu ar prasību, aicinot kompensēt 
iedzīvotājiem inflācijas radītos zaudējumus. 
LBAS ierosina no 2009. gada 1. janvāra ar IIN 
neapliekamo minimumu darbiniekam noteikt 
108 latu jeb 60 % apmērā no minimālās darba 
algas, atvieglojumu par apgādībā esošu per
sonu noteikt 80 latu apmērā, kā arī ieviest ne
apliekamo minimumu strādājošo pensionāru 
algām 108 latu apmērā. LBAS prasa moderni
zēt nodokļu sistēmu un brīdina – ja tagad, kad 
ekonomiskā situācija pasliktinās, arodbiedrības 
netiks aicinātas pie sarunu galda, tās nepiekritīs 
kompromisiem un protestēs. 

4.	 septembrī	 valdība vienojas, ka nākamā 
gada budžetā nevienā no valsts sektora profesi
jām netiks paredzēts atalgojuma palielinājums. 
Arodbiedrības šādu valdības rīcību nodēvē par 
klaju ņirgāšanos un uzsver, ka valdība pirms lē
muma pieņemšanas nav apspriedusies ar sociā
lajiem partneriem – budžeta projekts nav ticis 
iesniegts ne arodbiedrībām, ne darba devējiem. 
Diskusijas par alternatīvu sociālekonomiskās 
krīzes risinājumu valstī nav bijis. LBAS skaid
ro, ka valdība ir pārkāpusi visus arodbiedrī
bām dotos solījumus un noslēgtās vienošanās, 
turklāt nav ņēmusi vērā nevienu arodbiedrību 
izteikto priekšlikumu, inflācijas apkarošanai 
izvēloties tikai algu iesaldēšanu. LBAS valde 

secina, ka premjera Ivara Godmaņa vadītās val
dības laikā sociālā dialoga attīstība nacionālajā 
līmenī ir apstājusies – sarunas un konsultācijas 
ar sociālajiem partneriem par valsts budžeta 
veidošanu nenotiek, tāpēc LBAS neslēpj, ka ne
pieciešamības gadījumā varētu pieprasīt prem
jera demisiju.

10.	 septembrī Ministru prezidents Ivaru 
Godmanis pirms NTSP sēdes uz sarunu aici
na LBAS priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru, lai vēl
reiz pārrunātu iecerēto algu iesaldēšanu valsts 
sektorā strādājošiem. Situācija ir saspringta, 
un arodbiedrību nostāja šajā jautājumā nepie
kāpīga – LBAS valde ir paudusi krasi negatīvu 
viedokli par valdības pieņemto lēmumu, uzsve
rot, ka tāda valdības rīcība liecina par valdības 
nevēlēšanos uzturēt lietišķu sociālo dialogu. 
Premjers izsaka cerību, ka sarunas gaitā vēl 
izdosies panākt piekāpšanos no arodbiedrību 
puses. Arodbiedrības pauž gatavību turpināt 
sarunas NTSP tikai tādā gadījumā, ja valdība 
atkāpsies no lēmuma par algu iesaldēšanu. Ja 
nē, LBAS ir gatava ne tikai vērsties Saeimā un 
pie Valsts prezidenta Valda Zatlera, bet arī pie
prasīt premjera demisiju. Premjers skaidro, ka 
esošajā finansiālajā situācijā algu palielinājumu 
nav iespējams nevienam. 

Pēteris Krīgers skaidro, ka arodbiedrības nav 
stūrgalvīgas un nevēršas pret algu iesaldēšanu 
vispār – iesaldēt varētu lielās algas, kuras raks
tāmas ar četriem cipariem. Bet ne arī tās, kas 
robežojas ar iztikas minimumu. LBAS priekšsē
dētājs arī atgādina, ka arodbiedrības jau vairāk
kārt iesniegušas valdībai savus priekšlikumus 
par valsts ieņēmumu un izdevumu sakārtoša
nu, taču tie nav ņemti vērā.

16.	septembrī	NTSP sēde ilgst trīs stundas, 
taču sarunas nevedas – valdība un arodbiedrī
bas katrs paliek pie sava. Arodbiedrības piedā
vā savus priekšlikumus budžeta veidošanai, bet 
valdība uzstāj, ka algas tomēr jāiesaldē. Sociālie 
partneri nepanāk vienošanos. LBAS uzsver, 
ka valdībai ir jāparūpējas, lai iedzīvotājiem, 
īpaši tiem, kuriem ir mazāki ienākumi, tiktu 
kompensēts inflācijas radītais sadārdzinājums. 
Arodbiedrības aicina valdību vairāk uzmanības 
pievērst uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī 
tēriņu mazināšanai valsts administratīvajā apa
rātā. Spēkā tiek uzturēta arī prasība par neap
liekamā minimuma jūtamu palielināšanu, taču 
valdība atbild, ka arī tam līdzekļu nebūs.

7.	 oktobrī	 tiek parakstīta trīspusēja vieno
šanās starp valdību, LDDK un LBAS. Sociālie 
partneri piekrīt nevirzīt un neatbalstīt tādus 
priekšlikumus, kas paaugstinātu valsts budžeta 
deficītu virs 1,85 % no iekšzemes kopproduk
ta. Ir panākts kompromiss par to, ka netiks 
plānoti papildu finanšu līdzekļi valsts pārval
dē strādājošo atalgojuma palielināšanai, ja tas  

SOCIĀLAIS DIALOGS

2009. gada budžeta 
projekts nav ticis iesniegts 
ne arodbiedrībām, 
ne darba devējiem. 
Diskusijas par alternatīvu 
sociālekonomiskās krīzes 
risinājumu valstī nav 
bijis. LBAS skaidro, ka 
valdība ir pārkāpusi visus 
arodbiedrībām dotos 
solījumus un noslēgtās 
vienošanās, turklāt nav 
ņēmusi vērā nevienu 
arodbiedrību izteikto 
priekšlikumu.

Līdz ar valdības maiņu 
daudzas sarunas 
arodbiedrībām nākas sākt 
no 0 punkta.
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paaugstinātu budžeta deficītu virs 1,85 %. 
Valdība panāk vienošanos ar arodbiedrību un 
darba devēju pārstāvjiem, ka ar 2009. gada 
1. janvāri neapliekamais minimums būs 100 lati 
mēnesī, bet nodokļa atvieglojums par apgādībā 
esošu personu – 70 lati mēnesī. Tomēr LBAS 
uzsver, ka budžeta ietvaros ir iespējams atrast 
līdzekļus algu palielināšanai, tāpēc sarunas tur
pināsies.

11.	 oktobrī LBAS paziņo, ka kompromisu 
meklējumi ar valdību nonākuši strupceļā, tāpēc 
arodbiedrības par 2009. gada budžetu vēlas ru
nāt ar Saeimas frakciju pārstāvjiem, piebilstot, 
ka gadījumā, ja atbalstu no Saeimas puses ne
gūs, arodbiedrībām nekas cits neatliks, kā gata
voties jaunām protesta akcijām. Arodbiedrības 
nav apmierinātas ar valdības darbu budžeta 
veidošanā, jo valdība līdz pēdējam brīdim cen
tusies izvairīties no dialoga ar sociālajiem part
neriem, kuriem nav sniegta korekta un pietie
kama informācija par plānoto budžeta bilanci. 

17.	oktobrī ar LBAS un nozaru arodbiedrību 
pārstāvjiem tiekas Saeimas deputāti, kuri sola 
rūpīgi izvērtēt un diskutēt par nākamā gada 
budžetu, nesteidzoties ar tā apstiprināšanu. 
Deputātiem tiek atgādināts, ka valdības sagata
votajā budžetā nav ņemti vērā sociālo partneru 
ieteiktie risinājumi izdevumu samazināšanai. 

5.	novembrī	LBAS asi reaģē uz valdības pie
ņemto politisko lēmumu samazināt atlīdzību 
apjomu valsts sektorā strādājošajiem. Un atkal  
valdība lēmumu pieņēmusi, nekonsultējoties ar 
sociālajiem partneriem.  

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzsver, 
ka valdības pieņemtais lēmums ir pretrunā ar 
darba likumdošanu un neizbēgami kropļos 
darba attiecības valsts iestādēs. Daudzās no tām 
darbojas arodbiedrības un ir noslēgti koplīgu
mi, kuros paredzētie nosacījumi var izrādīties 
pretrunā ar valdības lēmumu. Lielākā problēma 
ir tā, ka valdības politika diktē lineāru algu sa
mazināšanu tā vietā, lai uzlabotu un padarītu 
efektīvāku valsts pārvaldi.

10.	 novembrī	 LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers sarunā ar Ministru prezidentu Ivaru 
Godmani apliecina, ka arodbiedrības kopumā 
atbalsta valsts naudas taupīšanas politiku un 
par labu uzskata valdības ieceri vairs papildus 
neprēmēt augsti apmaksātos ierēdņus, taču 
nepiekrīt piemaksu un prēmiju izmaksu atcel
šanai tiem valsts iestāžu darbiniekiem, kuru 
pamatalga ir zemāka par 500 latiem. P. Krīgers 
valdības vadītājam atgādina, ka valsts sektorā 
darba samaksas sistēmu vajadzētu sakārtot tā, 
lai ministriju un iestāžu ierēdņi un darbinieki 
par līdzīgu darba apjomu saņemtu līdzīgu atal
gojumu.

15.	novembrī	LBAS nāk klajā ar paziņoju
mu, ka Saeimas pieņemto 2009. gada valsts bu

džetu uzskata par nesabalansētu, kas lielu daļu 
valsts iedzīvotāju, tostarp veselības aprūpē, 
policijā un vēl citās sociāli nozīmīgās profesi
jās strādājošos dzen nabadzībā. Arodbiedrības 
ir gandarītas, ka pēc diskusijām ar sociālajiem 
partneriem budžetā ir atradušies līdzekļi vairā
ku sociāli svarīgu jautājumu risināšanai, taču ar 
sarūgtinājumu spiestas atzīt, ka valdība līdz šim 
vēl nekad nav tik ļoti slēpusi informāciju no so
ciālajiem partneriem, kā tas noticis 2009. gada 
budžeta veidošanā. 

9.	 decembrī valdība lemj par grozījumiem 
2009. gada valsts budžetā. Lai gan vienošanās 
ar sociālajiem partneriem par to, ka ar iedzī
votāju ienākuma nodokli neapliekamajam 
minimumam nākamgad jābūt 100 latiem, jau 
noslēgta, tas nav šķērslis valdībai vienpusēji 
lauzt šo vienošanos un pieņemot lēmumu ne
apliekamo minimumu samazināt līdz 90 latiem. 
Arodbiedrības un darba devēji par to uzzina ti
kai post factum. LBAS ir nemierā ar valdības ie
cerēm, jo ir skaidrs, ka lielāko ekonomiskās krī
zes smagumu nāksies iznest darbiniekiem un 
darba devējiem – tieši tiem, kas piepilda valsts 
budžetu ar nodokļiem.

16.	 decembrī	 LBAS nāk klajā ar paziņo
jumu, kurā kopumā atbalsta valdības ekono
mikas stabilizācija plānu, taču norāda arī uz 
būtiskiem trūkumiem tajā. Nepilnības plānā, 
kas tieši skar ikvienu, visticamāk, radušās lielās 
slepenības dēļ, atkal nepieaicinot sociālos part
nerus tā izstrādē. LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers norāda, ka plānā atsevišķās pozīcijās, 
kurās paredzēta darba algu un darbinieku skai
ta samazināšana, ir ignorēti vairāki Satversmes 
un Darba likuma panti, kā arī vēl citu likumu 
normas. P. Krīgers brīdina, ka nedrīkst pieļaut 
darbinieku skaita mehānisku samazināšanu, jo 
tas neveicinās tautsaimniecības atveseļošanos, 
radīs papildu sociālo spriedzi un izraisīs jaunu 
darbaspēka masveida migrācijas vilni. 

16.	decembrī LBAS ar vēstuli vēršas pie tie
sībsarga, aicinot izvērtēt likuma “Par valsts vai 
pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 
2009. gadā”, vai tā pieņemšana bijusi likumī
ga, un vai šā likuma normas atbilst vispārējiem 
tiesību principiem un Satversmei. Minētais 
likums paredz būtiskus ierobežojumus valsts 
un pašvaldību budžeta finansēto institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteik
šanā 2009.gadā. LBAS jau ir saņēmusi vairākas 
sūdzības no iestādēm, kurās ir noslēgti darba 
koplīgumi, taču tie vairs netiek pildīti, jo spēkā 
ir premjera Ivara Godmaņa izdota rezolūcija, 
kas aizliedz izmaksāt prēmijas. Līdztekus tam 
aizvien vairāk iestāžu vadītāju, pamatojoties uz 
nepieciešamību samazināt izdevumus, atsakās 
pildīt vēl citas darba koplīgumos iekļautās sais
tības. Arodbiedrībām tas nav pieņemams.

Lai gan vienošanās  
ar sociālajiem partneriem 
par to, ka ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 
neapliekamajam 
minimumam nākamgad 
jābūt 100 latiem, jau 
noslēgta, tas nav šķērslis 
valdībai vienpusēji lauzt šo 
vienošanos un pieņemot 
lēmumu neapliekamo 
minimumu samazināt līdz 
90 latiem. Arodbiedrības un 
darba devēji par to uzzina 
tikai post factum.
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2009. gads
12.	 janvārī Latvijā darba vizītē ierodas 
Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvis Baltijā un 
Polijā Kristofs Rozenbergs, kurš tiekas arī ar 
LBAS un LDDK vadību kā valdības sociālajiem 
partneriem, lai apspriestos un diskutētu par 
Latvijai pieejamā finansējuma efektīvāku iz
mantošanu un sekmētu ātrāku ekonomikas at
veseļošanos. Tikšanās gaitā pārrunātais apstip
rina arodbiedrību aizdomas, ka Latvijas ekono
mikas stabilizācijas plānā daļa prasību ir nevis 
SVF uzspiests diktāts, bet gan Latvijas valdības 
pašas izvirzīti nosacījumi. LBAS eksperti SVF 
pārstāvim norāda, ka investīcijas ražojošajās 
nozarēs būs pilnvērtīgas tikai tādā gadījumā, ja 
līdztekus netiks samazināts finansējums izglītī
bai un zinātnei, kā arī tiks dota iespēja attīstīties 
tādām nozarēm kā lauksaimniecība, tūrisms un 
izdevējdarbība.

LBAS iebilst pret SVF akceptēto Latvijas 
valdības lēmumu palielināt nodokļus un sama
zināt algas, jo tas neveicina ražošanas attīstību, 
kā arī traucē Latvijas tautsaimniecības stabili
zācijai kopumā. Arodbiedrības arī norāda, ka 
iecerētais līdzekļu samazinājums izglītībai un 
zinātnei bremzēs inovācijas, neļaujot attīstīties 
ražošanai ar augstu pievienoto vērtību. Turklāt 
valdības īstenotā ekonomiskā politika var izrai
sīt vēl lielāku bezdarba līmeņa pieaugumu.

SVF pārstāvis uzklausa LBAS iebildumus, 
taču turpmākos lēmumus par iespējamajām 
izmaiņām atstāj Latvijas valdības kompetencē. 
LBAS neatkāpjas no savām prasībām par to, ka 
nedrīkst pieļaut ienākumu samazinājumu tajās 
profesijās, kurās strādājošie jau tagad saņem 
necienīgi zemu atalgojumu.

20.	 janvārī LBAS priekšsēdētājam Pēterim 
Krīgeram atkal nākas norādīt uz kārtējo “slepe
no akciju” – šoreiz Latvijas valdība bez konsul
tācijām ar sociālajiem partneriem ir sagatavo
jusi Eiropas Komisijas (EK) aizdevuma nosa
cījumus. Uz šī dokumenta pamata Latvija vēlas 
saņemt vidēja termiņa aizdevumu uz trijiem 
gadiem 3,1 miljarda eiro apmērā. Iespējams, 
valdība paredzējusi, ka sociālie partneri ne
piekritīs tam, ka Latvijai piešķirtos līdzekļus 
plānots izmantot tikai valsts budžeta un ban
ku sektora stabilizēšanai, negarantējot tiešas 
investīcijas biznesā. LBAS secina, ka valdības 
ignorance pret sociālajiem partneriem palielina 
sabiedrības neuzticēšanos politiķiem un valsts 
augstākajai izpildvarai. 

7.	 februārī	 LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs 
un LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers paraksta 
visu trīs organizāciju kopīgās prasības Ministru 
kabinetam, lai valdība ar ātru, aktīvu un atbildī
gu rīcību panāktu ekonomiskās aktivitātes uzla

bošanos valstī un saglabātu esošās darba vietas. 
Primāri tiek prasīts PVN likmi, kas 2009. gadā 
noteikta 21 % apmērā, samazināt līdz 19%. 
Valdība tiek aicināta pievērst uzmanību ne tika 
izmaksu samazināšanai, bet arī ieņēmumu kā
pināšanai valsts budžetā, kas nozīmētu atbalstu 
uzņēmējdarbībai, darba vietas strādājošajiem 
un ātrāku ekonomikas atveseļošanos. Starp 
LPS, LDDK un LBAS prasībām valdībai ir arī 
neiejaukties nozaru ģenerālvienošanās un uz
ņēmumu darba koplīgumos.

11.	februārī	pēc vairāku stundu diskusijām 
NTSP valdība nepiekāpjas sociālo partneru 
prasībām pazemināt nodokļus. Premjers Ivars 
Godmanis uzsver, ka nodokļu pazemināšana 
nav iespējama, jo valdība pagaidām redzot tikai 
ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, tāpēc 
jāgatavojas vēl lielākam izdevumu samazināju
mam. Premjers, paziņojot, ka šī gada nodokļu 
paaugstināšanas limits ir izsmelts, liek noprast, 
ka nodokļi līdz gadu mijai netiks celti. 

16.	februārī LBAS un LPS vienojas par turp
mākām prasībām valdībai saistībā ar nodokļu 
samazināšanas iespējām. LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers pauž viedokli, ka valdība tikai 
runā par slikto situāciju, bet neko nedara, lai 
panāktu uzlabojumus. 

20.	februārī demisionē Ministru prezidents 
Ivars Godmanis. LBAS to vērtē kā valsts attīs
tību bremzējošu notikumu, uzsverot, ka arod
biedrības ir ieinteresētas sadarbībā ar stabilu 
valdību, bet jukas ir kavēklis sadarbībai. LBAS 
gan neslēpj, ka I.  Godmaņa vadības laikā sa
darbība ar valdību bijusi ļoti sarežģīta, jo tā nav 
vēlējusies ieklausīties sociālo partneru viedoklī. 

6.	 martā, komentējot topošā valdības va
dītāja Valda Dombrovska plānu samazināt 
2009. gada valsts budžeta izdevumus, ko iece
rēts panākt, samazinot algu fondu visām valsts 
pārvaldes institūcijām par 10 %, LBAS apliecina 
gatavību īpaši aizstāvēt to darbinieku intereses, 
kuri saņem zemākas algas. 

SOCIĀLAIS DIALOGS

Nacionālās Trīspusējās 
sadarbības padomes sēde 
2009. gada 12. augustā. 
LBAS priekšsēdētājs  
Pēteris KRĪGERS (no kreisās),  
Ministru prezidents  
Valdis DOMBROVSKIS un 
LDDK prezidents  
Vitālijs GAVRILOVS.

Foto – Inga Kundziņa/A.F.I.
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29.	aprīlī NTSP sēdē LBAS, LDDK un LPS 
pārstāvji cenšas tikt skaidrībā, ko dara Ministru 
kabinets, lai veicinātu valsts ekonomisko aktivi
tāti un atbalstītu esošo darba vietu saglabāšanu. 
Sociālie partneri uzskata, ka laikā, kad daudzi 
uzņēmumi nespēj turpināt darbību un bez dar
ba paliek tūkstošiem cilvēku, valdībai vajadzētu 
rīkoties izlēmīgāk un ātrāk. LBAS, LDDK un 
LPS nespēj izprast, kāpēc valdība visai sabied
rībai svarīgus jautājumus izskata, nepieaicinot 
sociālos partnerus, tāpēc nosūta vēstuli premje
ram V. Dombrovskim ar lūgumu ļaut LBAS un 
LDDK pārstāvjiem piedalīties valdības sēdes 
slēgtajā daļā. Arodbiedrības un darba devēji 
ir apņēmības pilni pārliecināt valdību, ka pēc 
iespējas ātrāk jāatceļ PVN pamatlikme (22 %) 
grāmatām un viesnīcu pakalpojumiem, atgrie
žoties pie samazinātās PVN likmes (10 %).

13.	 maijā LDDK un LBAS, neslēpjot savu 
neapmierinātu par valsts pārvaldes institūciju 
veikumu krīzes laikā, sāk izstrādāt sociālo lī
gumu, lai tajā ietvertu darbus, ar kuriem valsts 
ekonomiskās atveseļošanas un nodarbinātības 
veicināšanas interesēs jātiek galā darba devēju 
organizācijām, arodbiedrībām un visai sabied
rībai. Šādu sociālo līgumu slēgšana starp na
cionālā līmeņa darba devēju un arodbiedrību 
organizācijām ES ir tradicionāla prakse, kas 
daudzās valstīs jau palīdzējusi veiksmīgi risi
nāt ekonomiskās grūtības. Līgumā parasti tiek 
iekļautas vienošanās par algām un nodarbinā
tību, taču kopumā sociālais līgums vērsts uz 
valsts konkurētspējas paaugstināšanu. LBAS un 
LDDK akcentē, ka Latvijas vienošanās ar starp
tautiskajiem aizdevējiem paredz valsts ekono
mikas stabilizāciju, izaugsmi un darba vietu 
saglabāšanu, taču līdzšinējās valdības iniciētās 
aktivitātes to nav veicinājušas. Tāpēc sociālie 
partneri ir apņēmušies vienoties par tām darbī
bām, kas viņu spēkiem būtu īstenojamas sociālā 
dialoga ietvaros.

18.	maijā LBAS iebilst pret Valsts kontroles 
revīzijas ziņojumā izteiktajiem pārmetumiem 
valsts pārvaldes iestādēm, kurās ir darba kop
līgums. Arodbiedrības uzsver, ka likumdošana 
atļauj slēgt koplīgumus arī valsts pārvaldes ies
tādēs, bet, pirms kritizēt koplīgumu saturu, vis
pirms būtu jāsakārto darba samaksas sistēma 
kopumā, lai valsts pārvaldē samazinātu neadek
vāti lielās algu apmēra atšķirības starp dažāda 
līmeņa darbiniekiem. 

21.	 maijā Industriālo nozaru arodbiedrība 
(LIA) ceļ trauksmi par NTSP sēdē izskanējušo 
priekšlikumu veikt izmaiņas Darba likumā un 
samazināt piemaksas par darbu nakts stundās. 
LIA uzsver, ka pat krīzes laikā minētās piemak
sas nedrīkst samazināt, jo darbinieki un arod
biedrības jau ir piekāpušās darba devējiem par 
vairākiem darba koplīgumos iekļautajiem no

sacījumiem, un šajos kompromisos zaudēts ne 
viens vien bonuss.

LBAS norāda, ka Labklājības ministrijas 
piedāvātie grozījumi Darba likumā par atlaiša
nas pabalsta apmēra samazināšanu nav tiesiski 
un tiek piedāvāti bez finansiāla pamatojuma. 
Arodbiedrības ir kategoriski pret tādiem Darba 
likuma grozījumiem, kas izdevīgi tikai darba 
devējiem, bet darba ņēmējus padara par cie
tējiem. Labklājības ministrija kā kompromisa 
risinājumu piedāvā vairākas izmaiņas Darba li
kumā iestrādāt tikai uz krīzes laiku jeb aptuveni 
diviem gadiem.

25.	 maijā LBAS Saeimas priekšsēdētājam 
Gundaram Daudzem un premjeram Valdim 
Dombrovskim iesniedz priekšlikumu izstrā
dāt ekonomiskās recesijas periodam atbilstošu 
likumu – tā saukto Krīzes likumu –, kas būtu 
spēkā līdz 2012. gada 1. janvārim un kas aptver
tu visas tās likumdošanas pagaidu izmaiņas, kas 
ieviestas, lai valsts un uzņēmumi spētu tikt galā 
ar krīzi un pēc tam atgrieztos normālā režīmā. 
Lai izveidotu Krīzes likuma pamatu, LBAS pie
dāvā visus aktuālos ministriju, darba devēju un 
arodbiedrību priekšlikumus apkopot un neka
vējoties izskatīt NTSP Darba lietu trīspusējā 
apakšpadomē (DLTSA). Šādu risinājumu arod
biedrības piedāvā, lai tiktu izveidots tikai viens 
terminēts un labi caurskatāms likums, līdz ar to 
nerastos nepieciešamība grozīt Darba likumu 
un virkni vēl citu likumu un normatīvu. 

Līdztekus LBAS aicina valdību un Saeimu 
apturēt visu to ar krīzes situācijas pārvarēšanu 
saistīto likumprojektu un likumu skatīšanu, 
kuri nav saskaņoti ar sociālajiem partneriem.

27.	 maijā valdība pieņem lēmumu pilnī
gi visiem sabiedriskajā sektorā strādājošajiem 
atlaišanas pabalstu izmaksāt tikai vienas mē
nešalgas apmērā. Līdz šim atlaišanas pabalsts 
atkarībā no darba stāža bija no vienas līdz četru 
mēnešalgu apmērā. Arodbiedrības kategoris
ki iebilst pret izmaiņām, uzsverot, ka valdība 
kārtējo reizi rupji ignorējusi sociālo dialogu un 
budžeta robus cenšas aizpildīt uz darbinieku in
terešu rēķina. LBAS norāda, ka krīze valstī ir jā
pārvar, taču tas panākams tikai ar strukturālām 
reformām, kuras valdība neveic. 

2.	 jūnijā LBAS ierosinājumu izstrādāt spe
ciālo likumu krīzes situācijai atzinīgi novērtē 
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas depu
tāti. Šāds likums situācijā, kad jāveic izmaiņas 
daudzās jomās, ļautu strādāt produktīvāk, kā 
arī novērstu situāciju, ka ekonomikas izmaiņu 
gaitā nepārtraukti tiek grozīti vairāki likumi. 
Tas kopumā atvieglotu izmaiņu saskaņošanu ar 
sociālajiem partneriem, dodot iespēju arī iedzī
votājiem izsekot līdzi visām būtiskajām izmai
ņām. LBAS uzsver, ka šāds terminēts likums 
mazinātu sociālo spriedzi. 

LBAS, LDDK un LPS nespēj 
izprast, kāpēc valdība 
visai sabiedrībai svarīgus 
jautājumus izskata, 
nepieaicinot sociālos 
partnerus.

LBAS piedāvā izstrādāt 
ekonomiskās recesijas 
periodam atbilstošu 
likumu – tā saukto Krīzes 
likumu. Šādu risinājumu 
arodbiedrības piedāvā, 
lai tiktu izveidots tikai 
viens terminēts un labi 
caurskatāms likums, līdz ar 
to nerastos nepieciešamība 
grozīt Darba likumu un 
virkni vēl citu likumu un 
normatīvu.
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21.	 jūlijā, komentējot Latvijas un Eiropas 
Komisijas (EK) papildināto saprašanās memo
randu, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers at
zīst, ka premjers Valdis Dombrovskis ir aicinā
jis sociālos partnerus piedalīties nākamā gada 
budžeta projekta izstrādē, taču nav informējis 
par vienošanos, kas panākta ar starptautiska
jiem aizdevējiem, un nodomu celt pievienotās 
vērtības nodokļa likmi. Memorandā ietverta in
formāciju, paredzot, ka PVN varētu tikt paaug
stināts no 21 % līdz 23 %. Saprašanās memo
rands paredz, ka 2010. gadā budžeta deficīts va
rētu tikt samazināts vēl par 500 miljoniem latu, 
kas ir aptuveni 4 % no IKP. Cita starpā runa 
ir par vienotas atalgojuma sistēmas ieviešanu 
valsts sektorā, pensiju un pabalstu sistēmas 
pārskatīšanu un pakāpenisku pensiju reformu, 
palielinot pensionēšanās vecumu. P. Krīgers uz
sver, ka arodbiedrībām ir nepieciešama skaidra 
informācija par SVF un EK prasībām.

24.	 jūlijā LDDK, LBAS, LPS un Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) 
nosūta kopīgu vēstuli SVF pārstāvniecībai, 
pieprasot tikšanos ar Reformu vadības grupas 
partneriem, lai pārrunātu starptautiskā aizde
vuma atdošanas nosacījumus. Sociālie partneri 
uzsver, ka līdz šim informācija ir nepietiekama 
un tas palielina sociāli ekonomisko spriedzi. 

4.	 augustā	 LDDK, LBAS, LPS un LTRK  
vienojas par Reformu vadības grupas darbības 
principiem, uzsverot, ka 2010. gada budžeta 
izdevumu samazinājumam ir jābūt kvalitatī
vam, lai nepieļautu nodokļu paaugstinājumu, 
kas Latvijas ekonomikai varētu būt katastrofāls. 
Sociālie partneri iesaka konkrētus pasākumus 
uzņēmumu konkurētspējas un nodarbinātības 
atbalstam, tostarp uzlabot nodokļu iekasēšanu 
un ēnu ekonomikas apkarošanu.  

5.	 novembrī	 LBAS nosūta Saeimai vēstuli, 
uzsverot, ka 2010. gadam izstrādātais valsts bu
džets rada lielu sociālo spriedzi, tāpēc vajadzētu 
rast alternatīvus risinājumus. Galvenie LBAS 
iebildumi ir par darba samaksas radikālu sama
zināšanu. Arodbiedrības neapmierina ļoti zemā 
līmenī noteiktais ar iedzīvotāju ienākuma no
dokli neapliekamais minimums (35 lati), kuru 
valdība iecerējusi samazināt vēl. LBAS nepiekrīt 
arī atvieglojumu par apgādībā esošu personu 
vairākkārtējai samazināšanai (no 63 latiem uz 
25 latiem). Nepatīkams atklājums ikvienam ir 
lēmums attaisnotos izdevumus par izglītības un 
veselības aprūpes pakalpojumiem IIN atgūša
nai samazināt no 300 uz 150 latiem, jo tieši krī
zes laikā šādas izmaiņas lielai daļai iedzīvotāju 
samazina izglītības un medicīnas pakalpojumu 
pieejamību. LBAS izsaka cerības, ka sociālo 
partneru konkrētās norādes uz budžetā esoša
jiem trūkumiem ļaus tos konstruktīvi novērst 
pirms budžeta pieņemšanas.

2010. gads
11.	 martā LBAS kā sociālais partneris vērtē 
Valda Dombrovska valdības pirmajā gadā pa
veikto. Par labu tiek atzīts strukturālo reformu 
sākums valsts aparātā, kā arī paveiktais algu 
sistēmas sakārtošanā. Taču bažas par valdības 
rīcības pareizību rada bezdarba līmeņa tālāks 
pieaugumu un tas, ka daudzi Latvijas iedzīvotā
ji darba meklējumos pamet valsti. Ir sarukušas 
algas un iedzīvotāju maksātspēja, tāpēc arod
biedrības mudina valdību vairāk uzmanības 
pievērst tautsaimniecības veicināšanai.

20.	 maijā LBAS neatbalsta Labklājības mi
nistrijas piedāvātos priekšlikumus izmaiņām 
sociālās apdrošināšanas sistēmā, jo tie neno
drošina sociālā budžeta ilgtspēju. LBAS uzsver, 
ka pensionēšanās vecuma celšanas plāni no
teikti jāsasaista ar jautājumiem par iedzīvotā
jiem pieejamo medicīnisko palīdzību, ar mūža 
ilgumu un ar bezdarba situāciju. Nav iemeslu 
cerēt, ka tad, ja budžetā tiks samazināta nauda 
veselības aprūpei, cilvēki Latvijā dzīvos ilgāk. 
Tāpat, pirms celt pensijas vecumu, ir jārod risi
nājums bezdarba mazināšanai.

26.	 augustā	 LBAS, kas pirms 10. Saeimas 
vēlēšanām lielākajām politiskajām partijām un 
apvienībām jau ir izsūtījusi savu prasību saraks
tu, aicina politiķus iesaistīties atklātā dialogā ar 
arodbiedrībām un noslēgt sadarbības memo
randus vai vienošanās atbilstoši tam, ko katra 
partija apņemas pildīt pēc iekļūšanas Saeimā. 
LBAS uzsver, ka tā jebkuru dialogu risina, pār
stāvot strādājošo viedokli un intereses. 

8.	 septembrī	 LBAS padomes sēdē piedalās 
arī premjers Valdis Dombrovskis. LBAS priekš
sēdētājs Pēteris Krīgers pēc sarunām secina, ka 
krīzes seku novēršana valstī varētu ieilgt, jo reā
lā situācija kopumā, ko izjūt iedzīvotāji, ir sma
gāka, nekā to iedomājas valdība. 

9.	septembrī NTSP sēdē valdība un sociālie 
partneri vienojas, ka diskusija par valsts mak
roekonomisko attīstību un nodokļu politiku 
ir jāpaplašina, jo, neraugoties uz ekonomikas 
izaugsmes atsākšanos, nākamā gada budžetu 
tomēr nāksies konsolidēt un būs jāpieņem ne
populāri lēmumi. Sociālie partneri norāda, ka 
īpaši rūpīgi jāizvērtē jautājumi, kas saistīti ar 
nodarbinātību un investīcijām, un jāsagatavo 
prognoze, kā plānotie ēnu ekonomikas apkaro
šanas pasākumi ietekmēs vidējā termiņa budže
tu. LBAS izsaka bažas par nodokļu paaugstinā
šanas riskiem, kas var saasināt sociālo spriedzi, 
vienlaikus neradot pietiekamu fiskālo efektu. 

28.	 oktobrī	 Iekšlietu ministrijas, LBAS un 
LDDK pārstāvji pēc diskusijām Sabiedriskās 
drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomē 
atzīst, ka nākamā gada budžetā nedrīkst pieļaut 
līdzekļu samazinājumu iekšlietu sistēmai. 

SOCIĀLAIS DIALOGS

Arodbiedrības neapmierina 
ļoti zemā līmenī noteiktais 
ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli neapliekamais 
minimums, kuru valdība 
iecerējusi samazināt 
vēl. LBAS nepiekrīt 
arī atvieglojumu 
par apgādībā esošu 
personu vairākkārtējai 
samazināšanai.
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5.	 novembrī	 LBAS priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers, tiekoties ar jaunās 10. Saeimas priekš
sēdētāju Solvitu Āboltiņu, iesniedz vairāk nekā 
1000 pastkartes, kurās LBAS biedri un citi dar
ba ņēmēji ierakstījuši novēlējumus un ietei
kumus deputātiem, izsakot savu viedokli par 
tiem uzdevumus, kurus politiķiem vajadzētu 
risināt primāri. S. Āboltiņa paziņo, ka Saeimas 
durvis arodbiedrībām vienmēr būs atvērtas un 
tām tiks skaidrots deputātu viedoklis, jo īpaši 
tad, ja tiks pieņemti nepopulāri lēmumi. LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzsver, ka prasme 
uzturēt sociālo dialogu un iesaistīt sabiedrības 
pārstāvjus lēmumu pieņemšanas procesā būs 
izšķiroša jaunās valdības dzīvotspējai un iedzī
votāju uzticībai 10. Saeimas deputātiem. LBAS 
par 10. Saeimai prioritāriem uzdevumiem iz
virza minimālās algas un neapliekamā minimu
ma palielināšanu.

25.	 novembrī	 NTSP sēde kompromisi ne
tiek panākti – sociālie partneri paziņo, ka viņi 
neatbalstīs valdības sagatavoto nākamā gada 
budžeta projektu, jo uzskata, ka budžetā netiek 
veikti solidāri izdevumu mazināšanas pasāku
mi. Budžetā nav ņemti vērā ne LDDK, ne LBAS 
virzītie priekšlikumi. LBAS pēc iepazīšanās ar 
2011. gada valsts budžeta projektu nākas atzīt, 
ka tajā paredzētie konsolidācijas pasākumi skar 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju, pazeminot viņu 
labklājības līmeni, jo īpaši sāpīgi to liekot izjust 
ģimenēm ar bērniem. Arodbiedrības atgādina, 
ka pirms vēlēšanām valdība valsts izdevumu 
mazināšanu norādīja kā prioritāti, solot arī 
pārlikt smagumu no darbaspēka nodokļiem 
uz citām jomām, bet realitātē noticis pavisam 
kas cits. Arodbiedrības secina, ka budžeta vei
došanas gaitā valdība nav domājusi par struk
turālām reformām un nav samazinājusi valsts 
pārvaldes izdevumus. Turklāt budžetā iecerētās 
nodokļu izmaiņas un citi konsolidācijas pasā
kumi nav vērsti uz legālās ekonomikas izaugs
mi un varētu stimulēt ēnu ekonomikas apjoma 
palielināšanos un iedzīvotāju emigrāciju. Cita 
starpā arodbiedrības īpaši asi iebilst pret PVN 
likmes celšanu elektroenerģijai no 10 % uz 22 % 
un kopumā secina, ka 2011. gadā lielākais slogs 
tiek uzlikts uz jau tā maksātnespējīgās Latvijas 
sabiedrības pleciem. Par lielu valdības kļūdu 
2011. gada budžeta sastādīšanā LBAS uzskata 
to, ka nav veikta vidējā termiņa budžeta plāno
šana, kas varētu nodrošināt vienmērīgāku no
dokļu politiku un sekmētu straujāku tautsaim
niecības un nodarbinātības izaugsmi.

29.	 novembrī	 valdības komiteja iepazīstas 
ar Labklājības ministrijas izstrādātajiem priekš
likumiem par to, kā pašreizējos ekonomiskajos 
apstākļos piemērot koplīgumos ietvertās nor
mas. Viens no ieteikumiem ir Finanšu minis
trijai  turpināt diskusijas ar LDDK un LBAS par 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem, 
kā arī vienoties par piemērotāku Atlīdzības li
kuma grozījumu redakciju, lai veicinātu sociālo 
dialogu publiskajā sektorā, kā arī nodrošinātu 
valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu.

LBAS uzskata, ka šā brīža ekonomiskajos 
apstākļos koplīgumu darbību vēlams nevis sa
šaurināt, bet gan paplašināt, taču Atlīdzības li
kuma normas vērstas uz koplīgumu lomas ma
zināšanu. LBAS valsts iejaukšanos jau noslēgto 
koplīgumu izpildē vērtē kā biedrošanās brīvības 
pārkāpumu. Starptautiskās Darba organizācijas 
(SDO) Biedrošanās brīvības komiteja ir uz
svērusi, ka valsts institūcijai piešķirtās finanšu 
pilnvaras nevar būt par iemeslu konkrētās in
stitūcijas noslēgtā koplīguma neievērošanai. 
Turklāt nav pieļaujami arī Ministru prezidenta 
vai ekonomikas ministra publiski norādījumi 
par to, kādiem būtu jābūt koplīguma nosacīju
miem.

Arodbiedrības iesaka veikt grozījumus 
Atlīdzības likumā, lai tiktu palielinātas iespējas 
koplīgumos vienoties par papildu sociālajām 
garantijām.

2011. gads
28.	 janvārī	 LBAS izsludina akciju, aicinot ie
dzīvotājus aizpildīt anketas un rakstīt vēstules 
Saeimai, paužot savu attieksmi par notiekošo 
sociālajā jomā. Iemesls šādas akcijas rosināša
nai ir arodbiedrību izvērtējums par pēdējā laikā 
valdības virzītajām un Saeimas pieņemtajām, 
kā arī vēl iecerētajām izmaiņām sociālās dro
šības jomā. Arodbiedrības atzīst, ka virkne iz
maiņu būtiski ierobežo iedzīvotāju tiesības uz 
sociālajiem pakalpojumiem vai pat liedz tos. 
Turklāt nereti izmaiņas normatīvajos aktos tiek 
pieņemtas, nekonsultējoties ar arodbiedrībām 
vai neņemot vērā to viedokli.

Akcijas gaitā Saeima saņem 24 681 sūtīju
mu. Vēstulēs izteikta prasība saglabāt tiesības 
uz priekšlaicīgu pensionēšanos, kā arī tiesības 
uz atvieglotajām pensijām visiem darbiniekiem 
par darbu līdz 1996. gada 1. janvārim seviš
ķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos 
vai kaitīgos un smagos darba apstākļos arī pēc 
2012. gada 1. janvāra. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa 
pauž atzinību par šo LBAS rīkoto vēstuļu akciju.

3.	februārī	NTSP sēdē sociālie partneri at
balsta Labklājības ministrijas izstrādāto mi
nimālās mēneša darba algas noteikšanas kon
cepciju turpmākajiem gadiem, bet viedokļi par 
iespējamo ģimenes valsts pabalstu sistēmas pār
skatīšanu ir atšķirīgi, tāpēc tiek nolemts turpi
nāt meklēt citas iespējas nepieciešamo budžeta 
izdevumu mazināšanai. LBAS uzsver, ka ir jā
saglabā esošā sociālo pabalstu izmaksas sistēma 

Arodbiedrības īpaši asi 
iebilst pret PVN likmes 
celšanu elektroenerģijai no 
10 % uz 22 % un kopumā 
secina, ka 2011. gadā 
lielākais slogs tiek uzlikts 
uz jau tā maksātnespējīgās 
Latvijas sabiedrības 
pleciem.

LBAS izsludinātās vēstguļu 
akcijas gaitā Saeima saņem 
24 681 sūtījumu. Vēstulēs 
izteikta prasība saglabāt 
tiesības uz priekšlaicīgu 
pensionēšanos, kā arī 
tiesības uz atvieglotajām 
pensijām par darbu kaitīgos 
un smagos darba apstākļos.



23

un nebūtu godīgi kā kritēriju pabalstu izmaksai 
noteikt bērnu skaitu ģimenē. Arodbiedrības arī 
norāda, ka iecere pabalstu piesaistīt trūcīgās ģi
menes statusam pamudinātu vecākus izmantot 
ēnu ekonomikas “pakalpojumus” un saņemt 
algu aploksnē. 

16.	 martā	 LBAS rīko kampaņu par līdz
svarotu nodokļu politiku, izsludinot nodokļu 
vizuālizācijas konkursu “Atkod nodokli! Iedod 
viedokli!” un aicinot ikvienu piedalīties ideju 
forumā ar saviem priekšlikumiem par nodok
ļu politiku un valsts budžetu. Ar šo kampaņu 
arodbiedrības vēlas piesaistīt plašākas audito
rijas uzmanību sabiedrībai pieejamo valsts bu
džeta datu saprotamībai un noskaidrot, cik labi 
iedzīvotāji orientējas valsts nodokļu sistēmā. 

Nodokļu vizualizācijas konkursā par labāko 
tiek atzīts “NeoGeo.lv” veidotais darbs “Latvijas 
ciema 2011. gada budžets”, atspoguļojot Latviju 
kā ciemu ar 100 iedzīvotājiem.

30.	maijā	LBAS nāk klajā ar paziņojumu, ka 
10. Saeima un Ministru kabinets ir pārkāpuši 
virkni vienošanos, kas pirms vēlēšanām tika 
slēgtas ar arodbiedrībām par darbaspēka no
dokļiem, sociālajām garantijām un ekonomikas 
izaugsmi. Tāpēc Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība uzskata, ka referendums par Saeimas 
atlaišanu ir iespēja Latvijas iedzīvotājiem pie
prasīt politiķiem kvalitatīvu lēmumu pieņem
šanu ekonomikas atveseļošanā.

LBAS valdes priekšsēdētājs Pēteris Krīgers 
uzsver, ka parlaments enerģiju tērē nevis strā
dājošo situācijas uzlabošanai, bet gan budžeta 
konsolidācijas plāna pildīšanai. Arodbiedrības 
secina, ka valdība un Saeima nevēlas pieņemt 
lēmumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai val
stī. Tagad, kad jau ir atsākusies neliela ekono
mikas izaugsme, arodbiedrības aicina to stipri
nāt ar aktīvu valsts politiku, vienlaikus vēršoties 
pret ēnu ekonomiku un ievērojami samazinot 
darbaspēka nodokļus.

21.	jūnijā LBAS Saeimai, valdībai un Valsts 
prezidentam nosūta paziņojumu par savu no
stāju pret “Eiro plus” paktu, uzskatot, ka tajā 
iekļautie pasākumi nav pieņemami un nav at
balstāmi. Lai gan “Eiro plus” pakts galvenokārt 
domāts Eirozonas valstīm un tā galvenais mēr
ķis ir Eirozonas stiprināšana, premjerministrs 
Valdis Dombrovskis Eiropas Padomei (EP) jau 
ir paziņojis, ka Latvija ir gatava pievienoties 
šim paktam un uzņemties visas no tā izrieto
šās saistības. Taču LBAS ir kategoriski pret to 
tāpat kā Eiropas Arodbiedrību konfederācija 
(ETUC), kura par šo 24. martā pieņemto pak
tu plaši diskutēja savā 12. kongresā 2011. gada 
aprīlī. Arodbiedrības iebilst pret tādiem paktā 
iekļautiem pasākumiem kā darba samaksas 
stingra piesaistīšana produktivitātei, neņemot 
vērā inflāciju; atalgojuma sistēmu, algu indek

sēšanas noteikumu un centralizēto vienošanos 
pārskatīšana un ierobežošana; atalgojuma iesal
dēšana vai pat samazināšana publiskajā sektorā, 
lai attiecīgi ietekmētu atalgojumu arī privātajā 
sektorā; pensiju un priekšlaicīgās pensionēša
nās noteikumu pārskatīšana, ņemot vērā demo
grāfisko situāciju.

1.	 augustā LBAS paraksta vienošanos par 
sadarbību ar LDDK, vēloties turpināt un papla
šināt līdzšinējo sekmīgo sadarbību labvēlīgas 
sociāli ekonomiskas vides radīšanā un sociālā 
miera nodrošināšanā nacionālajā, reģionālajā, 
nozaru un uzņēmumu līmenī.

7.	 septembrī	 LBAS nāk klajā ar paziņo
jumu, ka neatbalsta Finanšu ministrijas iz
strādāto valsts nodokļu politikas stratēģiju 
2011.–2014. gadam. Arodbiedrības uzskata, ka 
šī stratēģija nenodrošina tautsaimniecības un 
nodarbinātības attīstību valstī, kā arī nav vērsta 
uz iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugumu. 
LBAS konsekventi aizstāv samazināto PVN 
likmju saglabāšanu un iespējamu to piemēroša
nu no jauna noteiktām preču un pakalpojumu 
grupām, tāpēc īpašu uzmanību vērš uz vienu no 
stratēģijas formulējumiem, kas pieļauj visu sa
mazināto PVN likmju atcelšanu. LBAS arī no
rāda, ka eiro ieviešana 2014. gadā nedrīkst kļūt 
par pašmērķi un ir jāapzinās, ka tas Latvijai var 
kļūt par pārāk dārgu pasākumu. 

26.	 oktobrī – nākamajā dienā pēc jaunā 
Ministru kabineta apstiprināšanas – premjers 
Valdis Dombrovskis publiski paziņo, ka valdība 
neplāno īstenot tādas reformas, kas varētu izrai
sīt krasus valdības sociālo partneru iebildumus. 
Ja kāda no reformām sociālajiem partneriem 
šķitīs nepieņemama, valdība to nevirzīs, pirms 
nebūs rasts kopējs risinājums dialoga ceļā. l

SOCIĀLAIS DIALOGS

LDDK prezidents  
Vitālijs GAVRILOVS (no kreisās) 
un LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris KRĪGERS 
2011. gada 1. augustā 
noslēdza jaunu vienošanos. 

Foto – Andrejs Strokins/BNS/A.F.I.
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aikā, kad vadīju Ministru kabinetu, ar 
LBAS pārstāvjiem tikos un diskutēju 
bieži. Var teikt, ka arodbiedrības poli

tiķiem un valdībai nav “viegls pasažieris”, jo 
arodbiedrības jau tāpēc ir radītas, ka tām jā
aizstāv savu biedru intereses. Savukārt valdī
bai ir jāaizstāv ne tikai darba ņēmēju, bet arī 
visas sabiedrības intereses. Līdz ar to domstar
pības ir gandrīz neizbēgamas. Arodbiedrības 
vienmēr grib vairāk, bet valdība var mazāk 
un arī grib mazāk. Tāds arī parasti bija mūsu 
dialogs  – arodbiedrības ar skaitļiem mēģi
nāja pierādīt, ka valdība varētu dot vairāk. 
Piemēram, palielināt sabiedriskajā sektorā 
strādājošo algas. Bet budžets jau nekad nav 
bijis bezizmēra. Tajā nepieciešams paredzēt 
neskaitāmas citas lietas un ņemt vērā arī citas 
valsts intereses. Tad nu sanāk, ka arodbiedrī
bas cīnījās par “vairāk”, savukārt valdība – par 
“mazāk”. Bet tas tika darīts uz valsts attīstību 
vērsta sabalansēta budžeta vārdā. 

Jāatzīst, ka laikā, kad es vadīju Ministru ka
binetu, valdības dialogs ar arodbiedrībām vai
rākos gadījumos pārtapa konfrontācijā. Es sa
darbībā ar LBAS esmu guvis gan ļoti labu, gan 
arī negatīvu pieredzi. Arodbiedrības, spiežot 
uz valdību, nekautrējās arī no agresivitātes un 
apvainojumiem. Bija situācijas, kad man kā 
valdības vadītājam vairs nebija, kur atkāpties, 
bet arodbiedrības vēl aizvien uzskatīja, ka es 
tielējos. Bet tā ir dzīve un politika. Ar to man 
bija jārēķinās.

Kopumā sadarbība ar LBAS triju gadu 
garumā bija salīdzinoši veiksmīga. Bet tajā 
brīdī, kad 2007. gada 20. septembrī es teicu 
“stop, mēs vairs nevaram atļauties tālāku algu 
pieaugumu, pēdējos gados tas ir bijis pārāk 
liels, mums jāsāk domāt par bremzēšanos”, 
arodbiedrības to diemžēl nevēlējās uzklausīt. 
Mūsu diskusija beidzās ar valdības demisiju. 
Es piebremzēju algu pieauguma tempus, visos 

sektoros samazinot to no 20 % uz 10 %. Mēs 
vairs nevarējām atļauties to straujo kāpumu, 
pie kura cilvēki dažu gadu laikā bija ļoti piera
duši. Tas radīja neiecietību sabiedrībā. 

Tobrīd krīzes vēl nebija, pat ne krīzes pa
zīmju, taču bija nepārprotami indikatori, kas 
norādīja, ka mēs vairs nevaram atļauties dzī
vot ar tik plašu vērienu kā līdz šim – iedzī
votāju pirktspēja bija jūtami pieaugusi, sākās 
straujš inflācijas līmeņa kāpums, kas atstāja 
ļoti negatīvu ietekmi uz ekonomiku. Ja arod
biedrības tobrīd būtu bijušas profesionālākas 
un konkrētajā situācijā 2007. gada oktobrī 
spētu izprast valdības rīcību, un mums būtu 
izdevies apturēt algu pieaugumu, tad varbūt 
nevajadzētu piedzīvot tik radikālus budžeta 
konsolidācijas pasākumus, kādi tie ir pēdējo 
divu gadu laikā. 

Algas turpināja kāpt vēl līdz 2009. gada jū
nijam – tās netika apturētas ne Ivara Godmaņa 
valdības laikā, ne Valda Dombrovska valdības 
pirmajos mēnešos. Pirmie algu griezieni sā
kās tikai 2009. gada pēdējā ceturksnī. Ko mēs 
būtu ieguvuši, ja nebūtu tik ļoti forsējuši algu 
pieaugumu? Tad mums nebūtu bijis jāpārdzī
vo tik sāpīgi griezieni. 

Protams, tā ir smaga mācība. Tā kā pieau
gums bija nevis aritmētisks, bet ģeometrisks, 
atsitiens ir jo vairāk sāpīgs.

Raugoties no laika distances, arodbiedrību 
toreizējās prasības un pār valdību gūto virsro
ku es negribu saukt par kļūdu, drīzāk par ne
prognozētu iznākumu, kas rezultātā nesa zau
dējumus. Arodbiedrības nenoticēja valdībai un 
varbūt neiedomājās, ka situācija var mainīties. 
Ilūzija, ka visu laiku būs labi, bija malduguns.

Vērtīgākais Nacionālās trīspusējās sadar
bības padomes diskusijās bija un ir pastāvīgā 
domu apmaiņa starp darba devējiem un dar
ba ņēmējiem. Uzklausot partnera viedokli, ir 
iespēja paraudzīties uz lietām un norisēm no 

Lieciet lietā motivējošo “par”!

Aigars KALVĪTIS
Latvijas Republikas  
Ministru Prezidents  
(2.12.2004.–20.12.2007.)

SIA “Eiro Agro Holdings” 
valdes priekšsēdētājs

AS “Latvijas balzams” 
padomes priekšsēdētājs

Kopumā sadarbība ar 
LBAS triju gadu garumā 
bija salīdzinoši veiksmīga. 
Bet tajā brīdī, kad 
2007. gada 20. septembrī 
es teicu “stop, mēs 
vairs nevaram atļauties 
tālāku algu pieaugumu, 
pēdējos gados tas ir bijis 
pārāk liels, mums jāsāk 
domāt par bremzēšanos”, 
arodbiedrības to diemžēl 
nevēlējās uzklausīt.  
Mūsu diskusija beidzās  
ar valdības demisiju. 

Foto – Inga Kundziņa/A.F.I.
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atšķirīga skatpunkta un ieraudzīt “bildi” ko
pumā. Taču darbs NTSP kopumā nebūt nav 
miermīlīga kopā pasēdēšana ar kafijas dzerša
nu. Tā ir nepārtraukta triju pušu cīņa. Ik reizi 
darba kārtībā ir jautājumi, par kuriem sadar
bības partneriem ir jāaizstāv katram savs vie
doklis. Vienam, otram un trešajam. Valdība 
ir tā puse, no kuras vienmēr prasa. Valdība 
arodbiedrības var uzklausīt un respektēt, bet 
no arodbiedrībām neko īpašu nevar papra
sīt. Kad lēmām par izglītības darbinieku algu 
paaugstināšanu, valdība izteica arī vēlmi, lai 
šis algu pieaugums pēc iespējas tiktu saistīts 
ar izglītības un pedagogu darba kvalitāti, tad 
arodbiedrība līdz galam netika galā ar šo uz
devumu.

Valdība, LDDK un LBAS ir sadarbības 
partneri, bet mēs katrs esam atšķirīgā situ
ācijā. Valdības rīcībā nav tādu instrumentu, 
ar kādiem var rīkoties arodbiedrības, piemē
ram, organizēt streikus un mītiņus. Daudz 
veiksmīgu, varbūt pat ideālu sadarbības mo
deli mēs varētu radīt tad, ja arī arodbiedrībām 
būtu jāuzņemas noteikta atbildība par savu 
rīcību. Laikā, kad vadīju Ministru kabinetu, 
ekonomikas izaugsmes periodā, piemēram, 
skolotāju algas triju gadu laikā strauji pieau
ga par vairāk nekā pusi. Neraugoties uz to, ka 
kopumā gāja labi, protesta akciju pret valdību 
netrūka. Toties tagad, kad algas tiek samazi
nātas un cilvēki tiek atlaisti no darba, nekādi 
protesti netiek rīkoti. Kāpēc tā? Tagad taču ir 
grūtāk! 

Acīmredzot tagad arodbiedrības kopējo 
situāciju ir novērtējušas daudz pragmatiskāk, 
saprotot, ka pat ar protestiem šobrīd neko 
labu panākt nevarētu. Tagad, kad patiešām 
nav labi, arodbiedrībām nav jāmetas iekarot 
jaunas virsotnes. Galvenais uzdevums ir aiz
stāvēt vismaz tās tiesības, kas arodbiedrību 
biedriem un citiem darba ņēmējiem jau ir, lai 
tās netiktu vājinātas, mazinātas vai vispār at
ņemtas. Ja pie viena izdodas panākt arī kādu 
papildu labumu, tad to vajag novērtēt ne tikai 
kā arodbiedrību panākumu, bet arī atzīt kā 
otras puses labo gribu. 

Nenoliedzami, protesta akcija ir labākais 
veids, kā pievērst uzmanību kādai problē
mai. Ar piebildi, ka akcija tiek profesionāli 
sagatavota un notiek civilizēti. Nevar spēlē
ties tikai ar emocijām. Emocionālas protesta 
akcijas lielai sabiedrības daļai ir nepieņema
mas, līdz ar to arī daudzi cilvēki tādās neie
saistās. Arodbiedrībām ir arī iespēja mācīties 
no citu pieļautām kļūdām, kā nevajag rīkot 

akcijas, piemēram, analizējot 2011. gada 8. jū
nijā rīkotos “Oligarhu kapusvētkus” Rīgā uz 
AB dambja. Nav jēgas uz sakāpinātu emociju 
viļņa pulcēt cilvēkus, ja vēstījumā nav jēgas un 
nav skaidra mērķa, ko ar šādu aktivitāti vēla
mies panākt.

Ja ir problēmas, piemēram, veselības ap
rūpē, slimnīcās trūkst zāļu vai kādas nozares 
ražotāji cieš zaudējumus melnā tirgus dēļ, kā 
dēļ cieš visa sabiedrība vai liela tās daļa, tad 
ar protesta akciju ir iespēja konkrētajām ne
gācijām pievērst cilvēku uzmanību, piesais
tot plašas atbalstītāju masas. Bet, ja laiku pa 
laikam sabiedrība tiek kacināta ar sīkumiem, 
tad agrāk vai vēlāk rodas noliedzoša attieksme 
pret jebkādām līdzīgas formas aktivitātēm. Un 
tad, visdrīzāk, cilvēki nesanāks kopā arī tad, 
kad tas būs ļoti nepieciešams.

Protestēšana ir veids, kā pievērst uzmanību 
problēmai. Protestējot uzmanība ir jāpievērš 
nevis tam, “pret” ko tu esi, bet gan tam, “par” 
ko tu esi. “Pret” nav virzošs. Cilvēci virza lie
tas ar “par” koncepciju. Mēs esam par labāku 
dzīvi, par labāku izglītību, par labāku veselī
bas aprūpi. 

Ja medicīnas māsas brauc projām no 
Latvijas, ja slimnīcās sāk trūkt medicīniskā 
personāla un tas būtiski ietekmē pacientu ap
rūpi, tad ar protesta akciju iespējams piesaistīt 
arī ar medicīnas nozari nesaistītās sabiedrības 
daļas uzmanību situācijai, ka problēma sa
milzt un var skart jebkuru indivīdu brīdī, kad 
viņam konkrētais pakalpojums būs nepiecie
šams. Ja slimnīcā vai poliklīnikā nebūs med
māsas, nebūs, kas iepotē vai paņem analīzes... 

Kad problēmu izpratusi un atbalstījusi sa
biedrība, tad arī sabiedrības vārdā var vērsties 
pie valdības budžeta kopējās kases, liekot val
dībai meklēt risinājumu. Destruktīvas akcijas 
sabiedrībai neko labu nedod, tās tikai rada 
bezjēdzīgu un nevadāmu pūļa efektu un pa
pildu problēmas. 

Nekad nevajag protestēt tikai protestēšanas 
pēc. Emociju vilni ir viegli pacelt, bet grūti sa
valdīt. 

Tāpēc es gribētu arodbiedrībām ieteikt 
mai nīt arī vienu no bieži skandētiem sauk
ļiem  – nevis vērsties “pret nabadzību”, bet 
iestāties “par labklājību”. Ja tu esi pret naba
dzību, es uzzinu, kas tev nepatīk, bet nezinu, 
ko tu esi gatavs darīt lietas labā. Ja tu esi par 
labklājību, tad man ir skaidrs, ka tu gribi vai
rāk strādāt, tu gribi vairāk nopelnīt, tu gribi 
radīt vairāk vērtību, tu gribi labāk dzīvot. Tas 
patiešām motivē. l

Vērtīgākais Nacionālās 
trīspusējās sadarbības 
padomes diskusijās bija un 
ir pastāvīgā domu apmaiņa 
starp darba devējiem un 
darba ņēmējiem. Uzklausot 
partnera viedokli, ir 
iespēja paraudzīties uz 
lietām un norisēm no 
atšķirīga skatpunkta un 
ieraudzīt “bildi” kopumā. 
Taču darbs NTSP kopumā 
nebūt nav miermīlīga kopā 
pasēdēšana ar kafijas 
dzeršanu. Tā ir nepārtraukta 
triju pušu cīņa.

SOCIĀLAIS DIALOGS
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S tabila sadarbība starp Latvijas Darba 
devēju konfederāciju (LDDK) un 
LBAS tika radīta jau 1996. gadā, kad 

mēs noslēdzām ģenerālvienošanos par soci
ālās partnerības pamatprincipiem, izveidojot 
Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. 
Nākamo gadu gaitā sekoja pastāvīgu vienoša
nos slēgšana un sadarbības projektu īstenoša
na, ik reizi iezīmējot LDDK un LBAS priori
tātes konkrētam laika posmam. Tas ir pamats 
mūsu sadarbībai un sociālā dialoga nostipri
nāšanai nacionālajā līmenī.

Objektīvi jāatzīst, ka Latvijā ir izveidoju
šās stabilas un konstruktīvas sociālā dialoga 
tradīcijas, kas nav bijis pa spēkam vairākām 
citām Austrumeiropas valstīm. Protams, šo 
diskusiju gaitā mēs risinām arī domstarpības, 
taču pats būtiskākais ir tas, ka esam līdzvērtīgi 
sarunu partneri.

 LDDK labās sadarbības pamatus ar LBAS 
lielā mērā nosaka tas, ka konfederācijas mu
gurkaulu veido investori un rūpnieki, kuri vē
las uzņemties augstāku atbildību par savu dar
bību un uzņēmējdarbības vidi valstī kopumā. 
Lai nodrošinātu biznesa konkurētspēju un 
ilgtspēju, ir jāveido noteikta investīciju stra
tēģija, kā arī pragmatiski jānovērtē cilvēkre
sursi. Šiem cilvēkiem piemīt augsta atbildības 
izjūta par partnerību visdažādākajos līmeņos. 
Ja organizācijas kodolu veido darba devēji ar 
vispusīgu izpratni par darba attiecībām, tad 
arodbiedrības netiek vērtētas kā pretspēks, bet 
gan kā līdzvērtīgs partneris, no kura ir atka
rīgs biznesa rezultāts.

Ja paraugāmies uz nozarēm, kur nav izvei
dojies dialogs starp darba devējiem un arod
biedrībām vai šis dialogs nav bijis pietiekami 
konstruktīvs, tur sadarbība ir apgrūtināta. Un 
tas ietekmē viedokļu tuvināšanos arī nacio
nālajā līmenī. Kur bijušas kļūmīgas tuvināša

nās, darbinieku pārstāvju nekorekti izvirzītas 
prasības vai aplami formulēta attieksme no 
uzņēmuma vadības puses, sākas rīvēšanās un 
neizpratne, kas var radīt abpusēju sadarbības 
noliegumu. 

LDDK un LBAS sadarbībā neeksistē jau
tājums par to, kurš svarīgāks – darba devējs 
vai darbinieks. Tas būtu tas pats, kas taujāt pēc 
atbildes uz mūžseno jautājumu par vistu un 
olu – kurš bija pirmais. Ja nebūtu viena, nebū
tu arī otra. Nacionālajā līmenī sadarbība starp 
darba devējiem un arodbiedrībām ir veiksmī
ga. Runājot par sociālā dialoga norisi reģionā
lajā, nozaru un uzņēmumu līmenī, jāatzīst, ka 
pieredze ir atšķirīga.

LDDK un LBAS, sarunājoties un apspriežo
ties sociālā dialoga ietvaros nacionālajā līmenī, 
vispirms ir jāvienojas par nozīmīgākajiem stra
tēģiskajiem virzieniem. Vispirms tas ir makro
ekonomikas līmenis, kā arī finanšu un atalgo
juma jautājumi. Galvenās problēmas šobrīd ir 
bezdarbs, ēnu ekonomika, kā arī nesakārtotā 
izglītības sistēma. Tām tad arī gan LDDK kā 
darba devēju pārstāvji, gan arodbiedrības pie
vērš īpašu uzmanību. Jo vienotāks un kon
sekventāks ir darba devēju un arodbiedrību 
viedoklis, jo vieglāk mums kopā ir diskutēt ar 
valdību nacionālajā līmenī. Mūsu uzdevums ir 
pārliecināt valdību par nepieciešamību risināt 
prioritārās problēmas, kurām nekavējoties jā
ķeras klāt pat tad, ja rīcība apdraud politisko 
partiju reitingus. Un jāatzīst, ka tieši tas mūsu 
darbā ir bijis un droši vien būs pats grūtākais 
un sarežģītākais. To saprot arī procesu vērotāji 
no malas, kas mēdz paust izbrīnu – kāpēc dar
ba devēji ar darba ņēmējiem var vienoties, bet 
valdība ir pret!? Jā, mums ir ļoti sarežģīti saska
ņot viedokli ar valdību par sākotnējām pamat
prioritātēm. Un tā mēs zaudējam spēkus, strā
dājot ar mazāk nozīmīgiem jautājumiem. Mēs 

Mēs kopīgi veidojam instrumentus 
godīgu un atbildīgu uzņēmumu atbalstam

Elīna EGLE
Latvijas Darba devēju 
konfederācijas 
ģenerāldirektore  
(5.6.2004.– 30.6.2011.)

Valsts prezidenta  
Andra Bērziņa 
padomniece ekonomikas 
un tautsaimniecības 
jautājumos, Stratēģiskās 
analīzes komisijas vadītāja 
(no 1.8.2011.) 

Latvijas Darba devēju 
konfederācija ir lielākā 
darba devēju intereses 
pārstāvošā organizācija 
Latvijā. Tā apvieno  
56 nozaru, profesionālās 
un astoņas reģionālās 
uzņēmēju biedrības un 
darba devēju organizācijas, 
kā arī vadošos uzņēmumus, 
kuros strādā virs 
50 darbiniekiem. Kopumā 
LDDK apvieno vairāk 
nekā 5000 darba devēju, 
bet organizācijas biedri 
nodarbina vairāk nekā 37 % 
nodarbināto Latvijā.

Foto – Andrejs Strokins/BNS/A.F.I.
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tiekam pakļauti “skaldi un valdi” principam un 
kļūstam par īstermiņa politikas ķīlniekiem. 

Viens no sarunu stūrakmeņiem nacionā
lajā līmenī – tā ir nodokļu politika. Un te nu 
ir iemesls ļoti atzinīgi novērtēt vienu zīmīgu 
precedentu, kas liecina par sociālo partneru at
zīstamu diskusiju kultūru sociāli ekonomisku 
satricinājumu situācijā. Veicot 2011. gada bu
džeta konsolidāciju, valdība lēma arī par valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu lik
mes celšanu par 2 %, tos pievienojot segmen
tam, kas formāli tiek traktēts kā iemaksa no 
darba ņēmēja puses, lai gan visus maksājumus, 
arī nodokļu pārskaitījumus, jebkurā gadījumā 
veic darba devējs. Arodbiedrībām bija iespēja 
šo valdības soli izmantot un sarīkot skaļu šovu, 
mēģinot ar troksni “pārstumt” šo nodokļa pa
augstinājumu darba devēju pusē, taču uzreiz 
bija skaidrs, ka materiālu ieguvumu darba ņē
mējiem no tā tik un tā nebūs. Tāpēc arodbied
rības necentās gūt lētu populismu. Toreiz pret 
likmes celšanu argumentēti iebilda gan darba 
devēji, gan arodbiedrības, taču mūsu kopīgo 
viedokli valdība nerespektēja.

Nacionālās trīspusējās padomes potenciāls 
vēl ir ļoti liels – mehānisms ir izveidots, un tas 
ir strādātspējīgs. Vērtīgi, ka padomei izveido
tas dažādu jomu apakšpadomes. Domājot par 
turpmāko darbību NTSP ietvaros, noteikti 
jāattīsta kompromisu meklēšanas prasmes 
un jānostiprina padomes darba mehānisms. 
Trīspusējā sadarbība ir sarežģīta. Un pasaulē 
tā saņēmusi savu kritikas devu par to, ka no 
trīspusējo sarunu galda neviena puse nepiece
ļas pilnībā apmierināta. Jā, taču šādas sadarbī
bas pluss ir tas, ka neviena puse arī nepaliek 
pilnībā neapmierināta. Kompromiss vienmēr 
prasa zināmu piekāpšanos – ja es nāku pretim 
tev, panāc arī tu tuvāk man. Mēs neizmanto
jam iespēju piedalīties NTSP darbā, lai de
monstrētu savas varas pozīcijas, bet tāpēc, lai 
panāktu vienošanos, kas mums šķiet svarīgi 
visas sabiedrības interesēs.

 Jāatzīst, ka līdz šim mums NTSP ne vien
mēr izdevies veiksmīgi aizstāvēt savu viedok
li un ierosinājumus, kas vērstu uz efektīvāku 
cīņu ar ēnu ekonomiku. Piemēram, mēs ro
sinājām pārskatīt vairākas procedūras Valsts 
ieņēmumu dienestā un padarīt efektīvākas 
atsevišķas tiesībsargājošo iestāžu funkcijas. 
Bet valdība nebija gatava jautājumu skatīt pēc 
būtības. Visa uzmanība tika koncentrēta tikai 
uz detaļām, nevis uz sistēmu kopumā. 

Gan darba devēji, gan arodbiedrības, gan 
arī valdība lieliski apzinās, ka tie, kas maksā 
nodokļus, būtībā ir nekonkurētspējīgi salīdzi

nājumā ar tiem, kas nodokļus nemaksā. Valsts 
neliedz sociālos pakalpojumus arī tiem, kas 
saņem aplokšņu algas. Tad sanāk, ka nodokļu 
maksātājam jānorēķinās dubultā. Tāpēc ir jā
veido un jāuztur noteikti regulējoši mehānis
mi, kas izslēgtu vai vismaz būtiski samazinātu 
šo ekonomisko un sociālo netaisnību.

Pētījumi uzrāda, ka uzņēmumos, kuros 
tiek pieļauta nelegālā nodarbinātība, daudz 
biežāk rodas darba strīdi. Neapmierinātāki 
ir ne tikai šādu uzņēmumu darbinieki, bet 
arī klienti. Tāpat zemāka ir arī šo uzņēmu
mu darba efektivitāte. Tāpēc mēs ļoti cerējām 
uz lielāku valsts atbalstu darba devējiem un 
arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem, 
lai panāktu paplašinātu kolektīvo vienošanos 
slēgšanu, kas palīdzētu darba vidē panākt lie
lāku sakārtotību. Kamēr tas nav izdarīts, vieni 
izliekas, ka maksā, otri izliekas, ka strādā, vēl 
trešie izliekas, ka iekasē nodokļus. Un mums 
ir iemesls uztraukties, ka valsts kasei garām 
aiziet milzīgas nenomaksāto nodokļu sum
mas. Apkarojot ēnu ekonomiku, valsts iegūtu 
iespēju domāt par saprātīgu ieņēmumu pār
dali, nevis turpinātu algu samazināšanas un 
agresīvas nodokļu palielināšanas politiku. 

Protams, darba devēju un arodbiedrību 
pārstāvjiem vienmēr paliks jomas un jautāju
mi, kuros katram būs sava izpratne, atšķirīgas 
intereses un cits viedoklis. Mēs vienmēr ar 
zināmiem aizspriedumiem raudzīsimies uz 
jebkuriem otras puses ierosinājumiem gro
zīt Darba likumu. Darba devēji vēlas lielāku 
brīvību, ticot tam, ka labākā motivācija ik
vienam cilvēkam darba tirgū ir konkurētspē
ja, bet mums ir arī saprotama arodbiedrību 
apņēmība maksimāli aizsargāt darba ņēmēju 
intereses. Tāpēc, respektējot savus sociālos 
partnerus, mēs neesam cēluši kategoriskus ie
bildumus, mēģinot bloķēt viņu ierosinājumus 
likuma normu pilnveidošanā.

Ļoti vērtīga ir darba devēju un arodbied
rību 2010. gadā aizsāktā sadarbība “Ilgtspējas 
indeksa” ietvaros. Indeksa vērtējums atklājis, 
ka darba ņēmējiem uzņēmuma reputācija ir 
svarīgs lojalitāti veicinošs kritērijs attiecībās 
ar darba devēju. Latvijā “Ilgtspējas indekss” 
uzrāda, ka labākos rezultātus uzņēmumi ir 
sasnieguši tieši darba tiesisko attiecību jomā. 
Jāatzīst, ka tas ir arī tiešs arodbiedrību nopelns 
un panākums.

Sociālais miers ir mūsu kopīgs panākums. 
Un jāatceras, ka tas prasa nepārtrauktas inves
tīcijas – vispirms savstarpēju cieņu un izpratni 
par partnerības mērķiem, iespējām un arī ie
robežojumiem. l

Arodbiedrībām bija iespēja 
šo valdības soli izmantot un 
sarīkot skaļu šovu, mēģinot 
ar troksni “pārstumt” šo 
nodokļa paaugstinājumu 
darba devēju pusē, taču 
uzreiz bija skaidrs, ka 
materiālu ieguvumu darba 
ņēmējiem no tā tik un tā 
nebūs. Tāpēc arodbiedrības 
necentās gūt lētu 
populismu, ar to apliecinot 
savu gribu strādāt nopietnu 
mērķu vārdā.

Objektīvi jāatzīst, ka Latvijā 
ir izveidojušās stabilas 
un konstruktīvas sociālā 
dialoga tradīcijas, kas nav 
bijis pa spēkam vairākām 
citām Austrumeiropas 
valstīm. Protams, šo 
diskusiju gaitā mēs risinām 
arī domstarpības, taču pats 
būtiskākais ir tas, ka esam 
līdzvērtīgi sarunu partneri.

SOCIĀLAIS DIALOGS
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atvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir 
labs Pašvaldību savienības sadarbības 
partneris jau ilgtermiņā. Man ir viegli 

sastrādāties ar LBAS komandu, jo zinu, ka tajā 
valda viedokļu saskaņa un cilvēki cits citu at
balsta. Vienots viedoklis ir ļoti svarīgs priekš
noteikums gan ikdienas darbos, gan tad, kad 
spēki tiek sakopoti lielu nākotnes mērķu vārdā. 

Kopš 90. gadiem daudzkārt esmu piedalī
jies dažādos arodbiedrību rīkotos masu pasā
kumos, tā paužot savu atbalstu arodbiedrību 
centieniem darbinieku interešu aizstāvībā  – 
veiksmīgs dialogs izveidojies gan ar LBAS, 
gan ar vairākām nozaru arodbiedrībām. 

Pašvaldību savienība ir ieinteresēta, lai 
sociālais dialogs veiksmīgi risinātos ne tikai 
valsts līmenī, bet arī reģionos. Sadarbība re
ģionos aktivizējusies tieši pēdējos gados līdz 
ar reģionālo trīspusējās sadarbības padomju 
izveidošanos, kur iesaistījušies arī darba devē
ju pārstāvji. Īsāk sakot, uzskatu, ka Pašvaldību 
savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savie
nības un Latvijas Darba devēju konfederācijas 
aktivitāšu sasaiste ir veiksmīgs piemērs, lai 
raksturotu labas sadarbības modeli. Īpaši re
zultatīvi ir bijuši pēdējie pieci gadi, kad sadar
bība kļuvusi mērķtiecīgāka un racionālāka.

Protams, katrai organizācijai ir savi uzde
vumi un katra pārstāv savu biedru intereses, 
taču pašvaldībām, arodbiedrībām un darba 
devējiem ir pietiekami daudz uzdevumu, kas, 
kopīgi veikti, ļauj sasniegt vairāk nekā tad, kad 
katrs rosās tikai savā dārziņā. Tāpēc arī gadī
jumos, kad jārisina visām trim pusēm aktuāli 
jautājumi, mēs tiekamies, sēžamies pie viena 
galda un saskaņojam viedokļus – gan oficiā
los, gan arī neoficiālos, kas arī ir svarīgi. 

Jāatzīst, ka krīze mūs ir saliedējusi vēl vai
rāk. 2009. gada jūlijā darbu sāka Ministru pre

zidenta Valda Dombrovska vadītā Reformu 
vadības grupa, kura tika izveidota ar mērķi 
nodrošināt sabiedrības līdzdalību valsts bu
džeta izstrādē, reformu īstenošanā un citu 
valstij nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Šajā 
grupā tika iekļauti pārstāvji no LBAS, Finanšu 
ministrijas, Saeimas Budžeta un finanšu (no
dokļu) komisijas, LDDK, Latvijas Pašvaldību 
savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpnie
cības kameras un Valsts kancelejas. Darbs šajā 
grupā ir arī mūsu un partneru iespēja izteikt 
savu viedokli un piedāvāt savus risinājumus. 
Viena lieta ir nākt katram ar savu piedāvāju
mu. Bet, kad vienotu viedokli pauž trīs part
neri, teiktajā tomēr ieklausās uzmanīgāk.

Pats svarīgākais, kas cilvēkam nepiecie
šams, ir legāls un sociāli aizsargāts darbs, sta
bilitāte un attīstības perspektīvas. Te nu jāuz
sver, ka tieši arodbiedrības ir tās, kas vienmēr 
iestājas par sociālās stabilitātes nodrošināša
nu, sociālajām garantijām, par koplīgumiem. 
Arodbiedrības uztur spēkā diskusiju par šiem 
jautājumiem. Tad arī kopīgi spriežam un lem
jam, ko konkrētajā ekonomiskajā situācijā va
ram atļauties. Ne vienmēr visas arodbiedrību 
prasības ir iespējams īstenot, bet svarīgi, ka 
par tām tiek runāts. Šīs diskusijas ir sociālais 
dialogs, kas palīdz veidot mūsdienīgus un ilgt
spējīgus darba ņēmējus.

Vislabākais raksturojums jebkurai darba 
videi, manuprāt, ir prieks, ar kādu cilvēks nāk 
uz darbu. Protams, prieku nevar paģērēt. Šo 
prasību nevar ierakstīt darba līgumā. Bet ir 
jādomā par sakārtotu darba vidi, kas rada šo 
labo noskaņojumu. Tad visi darbi veicas labāk, 
un ieguvējs ir gan darba ņēmējs, gan darba 
devējs. Tas ir pamatu pamats stabilai un ilgt
spējīgai attīstībai. Ne velti tie darba devēji, kas 
domā par izaugsmi, uztur spēkā aktīvu sociālo 

Ja labi jutīsies darba ņēmējs, tad būs labi gan valstij, 
gan darba devējiem un arī pašvaldībām

Andris JAUNSLEINIS
Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis

Latvijas Pašvaldību 
savienība apvieno novadu 
un republikas pilsētu 
pašvaldības. LPS dibināta 
1991. gadā un ir tiesīga 
pārstāvēt pašvaldības 
sarunās ar Ministru 
kabinetu. 2011. gadā 
Latvijā ir 118 pašvaldības.

Foto – Ansis Starks/A.F.I.
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dialogu ar darba ņēmējiem un lielu uzmanību 
veltī labvēlīgas darba vides radīšanai.

Arodbiedrībām Nacionālajā trīspusējās 
sadarbības padomē (NTSP) noteikti ir jātur
pina diskusija par nodokļu politiku. Nevajag 
kautrēties jautāt, vai cilvēki mūsu valstī strādā 
drošos un labos darba apstākļos un vai saņem 
adekvātu samaksu par savu darbu. Kopumā 
aktuālo risināmo jautājumu loks ir ļoti plašs. 
Manuprāt, vislielākais ieguvējs no NTSP risi
nātā sociālā dialoga ir sabiedrība, kas to vēro, 
analizē un veido savas atziņas.

Arodbiedrības turpina meklēt labākos 
veidus, kā publiskot savu viedokli un likt tajā 
ieklausīties. Šie centieni atzīstami par vērtī
gu pieredzi pat tajos gadījumos, kad iecerēto 
mērķi nav izdevies sasniegt, jo gūtā pieredze 
kļūst par stūrakmeni nākotnes izaicināju
miem un jaunu ceļu meklējumiem.

Katrs no mums savu reizi piedzīvo arī sā
pīgas vilšanās. Tāpēc ir jāiemācās šādus brī
žus pārdzīvot, izvērtēt un pie viena gūt rū
dījumu. Lielākā kļūda, baidoties no vilšanās, 
būtu neko nedarīt.

Runājot par nopelniem, ar kuriem arod
biedrības pamatoti var lepoties, jāatzīst, ka, 
pateicoties tieši LBAS iniciatīvai un ierosinā
jumiem, Darba likumā pēdējā laikā ir iestrā
dāti daudzi nosacījumi par labu darba ņēmē
jiem. Protams, likumi top smagās diskusijās, 
kurās katra puse aizstāv savu viedokli. Nekad 
nebūs tā, ka darba devēji un darba ņēmēji 
visu lems pēc vienām notīm. Taču jāatzīst, ka 
LBAS un LDDK sadarbība ir ļoti eiropeiska 
un lietišķa, netraucējot katram saglabāt savu 
identitāti. Līdzīgas ir arī Pašvaldību savienības 
attiecības ar LBAS – lietās, kas mums kopīgas, 
ejam kopā. Kas katram savs, tas savs – otra 
darbos nejaucamies. Atšķirīgi viedokļi – tas 

arī nav nemaz slikti, jo atšķirīgais liek meklēt 
argumentus sava viedokļa aizstāvībai un ļauj 
labāk izprast problēmas daudzpusību. 

Daudzos risinājumos vienīgais tiesnesis var 
būt tikai laiks. Bet jebkurā gadījumā svarīga ir 
vēlme sadarboties un būt atvērtiem viedokļu 
daudzveidībai. Ir labi, ja ar partneri iespējams 
aprunāties par dažādām lietām – ne tikai par 
patīkamām, bet arī par nepatīkamām, neizlie
koties par strausiem un nebāžot galvu smiltīs. 
Kompromisus nevajag uzskatīt par kāda vāju
mu vai atkāpšanos no savām prasībām. Prasme 
pieņemt labāko izvēles risinājumu un spēt atzīt 
savas kļūdas – tas liecina gan par personības, 
gan organizācijas briedumu. Protams, kom
promiss neļauj katram palikt pilnībā apmieri
nātam, bet tas arī neliek nevienam no sarunu 
galda piecelties pilnībā neapmierinātam.

Manuprāt, arodbiedrību spēks ir to politis
kā neatkarība. LBAS paustie viedokļi ir kļuvuši 
profesionālāki. Un tas ir ļoti svarīgi, jo sociālais 
dialogs ar valdību prasa aizvien labākas disku
siju prasmes – ja arodbiedrībām ir sava pozīci
ja, tad paustais viedoklis jābalsta uz spēcīgiem 
argumentiem un korektiem aprēķiniem. 

Arodbiedrību galvenais spēks ir biedri. 
Ikvienai organizācijai, tostarp Pašvaldību 
savienībai un LBAS, ir jāstrādā tā, lai biedri 
gribētu to atbalstīt, lai gribētu maksāt biedru 
naudas, lai biedru intereses tiktu godam pār
stāvēti un biedriem būtu ietekme uz organizā
cijas lēmumiem. Savukārt organizācijas vadī
bai biedriem ir jāpiedāvā profesionāls viedok
lis. Pirms atbalstīt un sākt realizēt kādu ideju, 
vispirms vienmēr ir jāizsver un jāizskaidro, 
kādus līdzekļus prasīs mērķa sasniegšana, 
kāda būs ieguvumu un zaudējumu bilance. 
Arodbiedrību līderu viens no svarīgākajiem 
uzdevumiem ir pareizā risinājuma izvēle. l

Manuprāt, arodbiedrību 
spēks ir to politiskā 
neatkarība. LBAS 
paustie viedokļi ir kļuvuši 
profesionālāki. Un tas ir 
ļoti svarīgi, jo sociālais 
dialogs ar valdību prasa 
aizvien labākas diskusiju 
prasmes – ja arodbiedrībām 
ir sava pozīcija, tad paustais 
viedoklis jābalsta uz 
spēcīgiem argumentiem.
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V iens no jautājumiem, kuru plašsazi
ņas līdzekļu žurnālisti visbiežāk uzdod 
arodbiedrību pārstāvjiem, skan: “Un 

kad jūs protestēsiet vai streikosiet?”
Uz šo jautājumus Latvijas Brīvo arodbiedrī

bu savienība atbild: “Vispirms mēs visas problē
mas mēģināsim mierīgi izdiskutēt. Ja netiksim 
saprasti, runāsim vēl. Bet, ja nu arī tad netiksim 
uzklausīti, tad lemsim, ko darīt tālāk.”

Publiski protesti, piketi, mītiņi, manifestā
cijas un demonstrācijas nav arodbiedrību ik
diena vai pašmērķis. Tie ir tikai instrumenti, ar 
kuriem arodbiedrības cenšas pastiprināt savu 
balsi. Un laiku pa laikam tos nākas likt lietā. 
Iemeslu, kas arodbiedrībām likuši runāt paceltā 
balsī un iziet ielās, pēdējos gados ir bijis visai 
daudz.

2006. un 2007. gads
2006. gada nogalē un 2007. gadā līdz pat 
rudenim notikumu ritums ir mierīgs, taču 
2007. gada septembra beigās LBAS nākas no
rādīt valdībai, ka tā, izstrādājot 2008. gada 
budžetu, rīkojas nekonstruktīvi. LBAS kate
goriski iebilst pret darba algu iesaldēšanu un 
sociālo pabalstu ierobežošanu, jo nesaskata 
tam pamatojumu. Valdības ieceres rada bažas 
par ie   dzī votāju labklājības apdraudējumu un 
sociālo garantiju mazināšanu. 

LBAS uzskata, ka topošais budžets pamudi
nās vēl vairāk cilvēku izbraukt uz ārzemēm. Tas 
varētu saasināt situāciju sabiedriskajā sektorā, 
kur jau veidojas kvalificētu darbinieku deficīts. 
Arodbiedrības norāda, ka 2008. gada budžeta 
ailēs iestrādātie skaitļi liecina par valdības ne
ieinteresētību jauniešu profesionālās sagata
votības kvalitātē, novārtā atstājot arī vispārējo 
un augstāko izglītību. Arodbiedrības atgādina 
valdībai, ka tās pienākums ir pildīt skolotājiem, 
mediķiem, kultūras darbiniekiem un policis
tiem dotās ilgtermiņa garantijas – runa ir par 
abpusēji saskaņoto darba algu paaugstināšanas 
grafiku. 

Ir skaidrs arī tas, ka topošā budžeta ieceres 
apdraud daudzos uzņēmumos noslēgtos koplī
gumus – valdība jau ir nolēmusi, ka 2008. gadā 

valsts iestāžu darba algas fonds netiks palie
lināts. Tāds lēmums arodbiedrībām nav pie
ņemams. LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers 
uzsver, ka arodbiedrības vienmēr ir gatavas 
kon struktīvam dialogam ar sociālajiem partne
riem, bet tikai tad, ja arī otra puse, šajā gadīju
mā – valdība, arī rīkojas korekti. LBAS neslēpj, 
ka tuvākajā laikā gatavojas dažādām aktivitā
tēm, jo nepiekrīt ne darba algu iesaldēšanai, ne 
arī sociālo pabalstu ierobežošanai. 

2007.	 gada	 4.	 oktobrī	 LBAS nāk klajā ar 
paziņojumu, ka gadījumā, ja valdība turpmāk 
neuzklausīs arodbiedrību prasības, tās rosinās 
Saeimas atlaišanu.

9. oktobrī iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, 
tiekoties ar policijas struktūrvienību un arod
biedrību pārstāvjiem, sola, ka 2008. gadā po
licistiem būs aptuveni 60 latu liels algas pie
likums un lūdz viņus izprast ekonomisko 
situāciju valstī. Latvijas Apvienotās policistu 
arodbiedrības (LAPA) prezidents Agris Sūna 
gan precizē, ka ministrs runā par pielikuma 
summu “uz papīra” un reālais pielikums sanāks 
vien par nepilniem 40 latiem vairāk nekā līdz 
šim, un atalgojums arī pēc pielikuma nebūs 
pietiekams, lai policisti spētu uzturēt ģimenes. 
Ņemot vērā vēl to, ka Labklājības ministrija vir
za projektu par grozījumiem izdienas pensiju 
likumā, LAPA uzskata, ka tiek grauta iekšlietu 
sistēma kopumā, radot draudus Latvijas iekšē
jai drošībai. Nepiekrītot valdībā akceptētajam 
2008. gada valsts budžeta projektam, policisti 
gatavojas pievienoties LBAS rīkotajam piketam 
pie Saeimas nama, pieprasot rosināt referendu
mu par Saeimas atlaišanu.

11.	oktobrī, kad Saeima lemj par 2008. gada 
valsts budžeta nodošanu komisijām, LBAS rīko 
piketu pie Saeimas nama, kurā piedalās ap
tuveni 1500 cilvēku. Arodbiedrības prasa, lai 
2008. gada budžeta projekts līdz tā izskatīšanai 
pirmajā lasījumā tiktu pārstrādāts tā, lai atbilstu 
tiem vienošanās dokumentiem, kas noslēgti ar 
skolotājiem, mediķiem, kultūras darbiniekiem, 
policistiem un ugunsdzēsējiem par darba algu 
paaugstināšanu. Tāpat arodbiedrības atgādina, 
ka neatkāpsies no prasības, ka valdībai visi lē
mumi, kas saistīti ar jutīgiem sociāli ekonomis

Ikvienam arodbiedrību protestam  
ir nopietns un pamatots iemesls

Publiski protesti, piketi, 
mītiņi, manifestācijas 
un demonstrācijas nav 
arodbiedrību ikdiena  
vai pašmērķis. Tie ir tikai 
instrumenti, ar kuriem 
arodbiedrības cenšas 
pastiprināt savu balsi.  
Un laiku pa laikam  
tos nākas likt lietā.  
Iemeslu, kas arodbiedrībām 
likuši runāt paceltā balsī  
un iziet ielās, pēdējos gados  
ir bijis visai daudz.
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kajiem jautājumiem ir jāsaskaņo ar sociālajiem 
partneriem, kā to paredz noslēgtās vienošanās.

Arodbiedrību piketu aktīvi atbalsta arī citas 
organizācijas, tostarp Latvijas Pensionāru fede
rācija, kuras pārstāvji kuplā skaitā pievienoju
šies LBAS rīkotajam piketam, kas norit mierīgi 
un bez starpgadījumiem. Piketa laikā tiek dzie
dātas arī latviešu tautasdziesmas un Latvijas 
valsts himna. 

Nezaudējot cerības situāciju vērst par labu 
darbinieku interesēm, arodbiedrības paralēli 
gatavojas arī sarunām ar Saeimu, jo tai vēl jā
balso par budžetu – pieņemt valdības priekšli
kumus vai ne.

17. oktobrī, kad pasaulē tiek atzīmēta 
Starp tautiskā Nabadzības izskaušanas diena, 
LBAS vadītāji tiekas ar Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru, informējot par to, ka arodbiedrības ga
tavojas protesta akcijām, tā iebilstot pret sociālā 
dialoga kropļojumiem, jo valdība paziņojusi 
sabiedrībai par darba algu “iesaldēšanu”, pirms 
tam par to neapspriežoties ar arodbiedrībām.

LBAS pārstāvji prezidentam neslēpj, ka 
arod biedrības jau ir pārspriedušas iespēju rosi
nāt referendumu par Saeimas atlaišanu, pagai
dām vēl atliekot konkrēta lēmuma pieņemšanu 
un saglabājot cerības rast kādu risinājumu, lai 
nebūtu jāsper tik radikāls solis.

Uzklausot arodbiedrību pārstāvju viedokli, 
Valsts prezidents atbild, ka nākamā gada bu
džets visiem jāvērtē kā kompromisa budžets, 
piebilstot, ka viņš Saeimas atlaišanu varētu 
rosināt tikai tad, ja parlaments būtu darboties 
nespējīgs, bet būtu jārēķinās, ka Saeimas atlai
šana valstī radītu politisku nestabilitāti uz ilgu 
laiku. V. Zatlers iesaka arodbiedrībām visas pre
tenzijas pret valdību pacensties atrisināt sarunu 
gaitā, mēģinot panākt visu sociālo partneru – 
arodbiedrību, valdības un darba devēju – vie
notu izpratni par ekonomiskajiem procesiem 
valstī. Valsts prezidenta viedoklim pievienojas 
arī premjerministrs Aigars Kalvītis.

	 18.	 oktobrī klajā nāk daudzu pazīstamu 
sabiedrības pārstāvju parakstīts aicinājums, 
kurā paustas bažas par valdības vēršanos pret 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
vadītāju Alekseju Loskutovu, ar to demonstrē
jot valdības nevēlēšanos cīnīties pret tiem, kas 
zog valsti un tautas labklājību. LBAS pilnībā 
atbalsta šo aicinājumu, pievienojoties tā autoru 
viedoklim, ka ir apdraudēts mūsu valsts tiesis
kums un līdz ar to arī visa Latvijas valsts.

Šajā dienā pie Saeimas nama notiek viens no 
lielākajiem piketiem pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas – aptuveni 5000 protestētāju pie
prasa premjera Aigara Kalvīša atkāpšanos. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības pikets pie 
Saeimas nama 2007. gada 
11. oktobrī – laikā, kad 
tiek skatīts nākamā gada 
budžets 1. lasījumā.

Foto – Inga Kundziņa/A.F.I.
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Arodbiedrības pārsteidz ziņa, ka Saeima 
steigs ātrāk, nekā plānots, apspriest budžetu pir
majā lasījumā. Un tas nozīmē, ka Saeimas frak
cijām vienkārši pietrūks laika iedziļināties LBAS 
izvirzītajās prasībās, lai lemtu par to ie  strā di 
nākamā gada budžetā. Līdz ar to apstiprinās 
arodbiedrību izteikumi, ka valdošās aprindas 
apzināti un visiem spēkiem izvairās no sabied
rības iesaistīšanas sociāli un ekonomiski jutīgu 
jautājumu risināšanā, acīmredzot baidoties no 
atšķirīgiem viedokļiem un citu piedāvātajiem 
konstruktīvajiem priekšlikumiem.

LBAS neslēpj, ka 31. oktobrī atkal bija plā
noti piketi pie Saeimas, taču notikumu gaita 
liecina, ka to nāksies organizēt vēl agrāk, jo 
arodbiedrībām nav pieņemams, ka valsts bu
džets tiek veidots uz darbinieku atalgojuma un 
sociālās drošības rēķina. LBAS uzsver, ka tie
siskuma izpausme ir arī konstruktīvs sociālais 
dialogs starp valdību, darba devējiem un darba 
ņēmējiem, taču pēdējā laika notikumi liecina, 
ka sociālā dialoga principi un partneru vieno
šanās, kas ir noteiktas valsts normatīvajos aktos 
un kopīgi pieņemtajos dokumentos, tiek rupji 
pārkāptas. 

Arodbiedrību galvenās rūpes ir darbinieku 
labklājība un sociāli ekonomiskā drošība, bet 
tā nav iespējama bez garantijām valsts budžetā. 
Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka tiek pārkāpti 
Satversmes panti, kuros pausts par tiesībām uz 
veiktajam darbam atbilstošu samaksu un par 
tiesībām uz sociālo nodrošinājumu. 

19. oktobrī Valsts prezidents Valdis Zatlers 
preses brīfingā izsaka cerību, ka arodbiedrības 
un Saeima spēs panākt kompromisa vienoša

nos par nākamā gada valsts budžetu, jo Saeimas 
frakcijas sarunās ar prezidentu esot paudušas 
atbalstu arodbiedrību prasībām. Lai tās izpil
dītu, darbinieku atalgojumam veselības nozarē 
budžetā papildus nepieciešams paredzēt 45 mil
jonus latu, izglītības nozarē – 12 miljonus latu, 
kultūras nozarē – 4,7 miljonus latu, bet iekšlietu 
sistēmā – 20,5 miljonus latu. Arodbiedrības no
rāda, ka daļa šo līdzekļu “atrastos”, ja tiktu sa
mazināti valsts birokrātiskā aparāta tēriņi.

22. oktobrī LBAS pārstāvji tiekas ar Ministru 
prezidentu Aigaru Kalvīti, saņemot solījumu, ka 
ministriju iekšējo rezervju ietvaros tiks meklēti 
nepieciešamie finansiālie līdzekļi, lai apmieri
nātu arodbiedrību prasības. Tiesa, sarunas gaitā 
premjers konkrētus skaitļus nenosauc. LBAS ir 
radusies cerība, ka arodbiedrību viedoklis, lai 
arī vēlu, tomēr tiks akceptēts. Taču aicinājums 
24. oktobrī pulcēties pie Saeimas paliek spēkā.

24.	oktobrī	LBAS rīkotajā piketā pie Saeimas 
pulcējas aptuveni 1500 protestētāju, skaļi pau
žot neapmierinātību ar valdības un Saeimas 
darbu. Ar īsu uzrunu vēršoties pie piketētājiem, 
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers izsakās, ka 
nākamā gada valsts budžetā vēl ir pietiekami 
daudz rezervju, kuras varētu izmantot, lai iz
pildītu policistiem, ugunsdzēsējiem, mediķiem, 
kultūras darbiniekiem un skolotājiem dotos so
lījumus par darba algas palielināšanu.

24. oktobrī notiek arī Nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes ārkārtas sēde, kurā LBAS 
pārstāvjiem neizdodas panākt vienošanos ar 
valdību par arodbiedrību izvirzītajām prasībām 
2008. gada valsts budžetā. Sēdes laikā tiek pa
nākta vienošanās ar izglītības, tieslietu, kultūras 

2007. gada 24. oktobrī 
LBAS rīkotajā piketā pie 
Saeimas pulcējas aptuveni 
1500 protestētāju, skaļi 
paužot neapmierinātību ar 
valdības un Saeimas darbu. 

Foto – Inga Kundziņa/A.F.I.
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un iekšlietu sistēmu pārstāvošajām arodbied
rībām. Tomēr nav atrisinātas domstarpības ar 
vienu no LBAS dalīborganizācijām – Latvijas 
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arod
biedrību (LVSADA) –, kura nozarei papildus 
2008. gada budžetā prasa 37 miljonus latu. Līdz 
ar to LBAS nevar kopumā piekrist budžeta pro
jektam, jo ir panākts tikai neliels kompromiss 
un apmierināta tikai aptuveni puse no arod
biedrību minimālajām prasībām.

Šajā dienā Doma laukumā, kā arī Jēkaba un 
Torņu ielas stūrī tiek uzstādītas LBAS teltis, 
kurās sākas parakstu vākšana par grozījumiem 
Satversmē, lai tautai tiktu dotas tiesības balsot 
par Saeimas atlaišanu. Teltīs strādā arī notā
ri, kas apliecina parakstus. Pirmajā dienā par 
grozījumiem Satversmē parakstās vairāk nekā 
2000 cilvēku. Kopumā ir jāsavāc 10 000 paraks
tu, tāpēc LBAS sadarbībā ar Latvijas Notāru 
padomi sāktā parakstu vākšana visā Latvijā tur
pinās. Ar šo kampaņu arodbiedrības vēlas atgā
dināt valdībai un Saeimai, ka vara Latvijā pieder 
tautai, nevis politiskajām partijām.

3. novembrī Doma laukumā notiek tautas 
sapulce, kuras laikā LBAS trīs vietās Vecrīgā 
turpina vākt parakstus par grozījumiem 
Satversmē, kas dotu tiesības tautai rosināt 
Saeimas atlaišanu. Balsstiesīgo iedzīvotāju akti
vitāte ir ļoti liela, tāpēc parakstu vākšanas vietās 
rindā pacietīgi gaida pat vairāki simti cilvēku. 
Kopumā šajā dienā par grozījumiem Satversmē 
parakstās 3500 cilvēku. Līdz ar to kopumā sa
vākti jau vairāk nekā 6000 parakstu.

8.	 novembrī,	 kad deputātiem jābalso par 
2008. gada budžetu, LBAS rīko protesta sapulci 
pie Saeimas, pulcējot vairāk nekā 600 piketētā
ju, starp kuriem ir gan mediķi, gan arī izglītī
bas iestāžu pārstāvji, kuriem aktīvi pievienojas 
pensionāri. Dienas gaitā piketētāji mainās. Un 
arī šīs protesta sapulces laikā LBAS turpina 
vākt parakstus par grozījumiem Satversmē. 
Visu dienu Arhitektu namā, kur ierīkots īpašs 
parakstu vākšanas punkts, neapsīkst cilvēku 
straume, un jau ir savākti 7000 parakstu no ne
pieciešamajiem 10 000, kas dotu iespēju tautai 
rosināt Saeimas atlaišanu. LBAS sadarbībā ar 
Latvijas Notāru padomi ir nodrošinājusi balss
tiesīgajiem pilsoņiem iespēju parakstīties visos 
Latvijas notariātos.

Saeima galīgajā lasījumā pieņem 2008. gada 
valsts budžetu, kurā arodbiedrību vēlmes nav 
ņemtas vērā. P. Krīgers ar nožēlu atzīst, ka 
arodbiedrību spēki ir bijuši nepietiekami, lai 
panāktu pietiekamu ietekmi uz budžetu, tāpēc 
arī ir pieņemts vājš valsts galvenais finanšu do
kuments, kurā liela daļa no arodbiedrību prasī
bām nav ņemtas vērā.

Parakstu vākšana par grozījumiem Sat ver
smē visā Latvijā turpinās.

2008. gads

2008. gada 1. februārī LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers Centrālajai vēlēšanu komisijai 
iesniedz 11 185 Latvijas pilsoņu parakstus par 
Satversmes grozījumiem, kas vēlētājiem no
drošinātu iespēju pirms termiņa atlaist Saeimu. 
P.  Krīgers uzsver, ka tauta ir atbalstījusi arod
biedrību iniciatīvu, skaidri pasakot, ka ir nepie
ciešams šāds drošības mehānisms, kas var pie
spiest Saeimas deputātus strādāt ar pilnu atdevi.

11. martā LBAS sāk informatīvo kampaņu 
par Satversmes grozījumu būtību, par saviem 
līdzekļiem izveidojot interneta mājas lapu  
www.arodbiedribas.lv. Tajā ikvienam interesen
tam ir pieejama plaša informācija par piedāvā
tajiem Satversmes uzlabojumiem un iespējām 
parakstīties. Te tiek skaidroti Satversmes grozī
jumi, to vēsture un būtība, kā arī no dažādiem 
plašsaziņas līdzekļiem pārpublicēti viedokļi 
par šo arodbiedrību iniciatīvu. Informatīvās 
kampaņas laikā diennakts režīmā darbojas 
arī īpašs bezmaksas informatīvais tālrunis. 
Arodbiedrības cenšas pēc iespējas detalizēti 
sniegt atbildes uz jebkuru jautājumu par LBAS 
rosinātajām izmaiņām Satversmē un neskaidra
jiem jautājumiem saistībā ar parakstu vākšanu – 
tās laikā no 2008. gada 12. marta līdz 10. aprīlim 
nepieciešams savākt vismaz 149 064 parakstus. 
Parakstu vākšanai par Satversmes grozījumu 
ierosināšanu Latvijā un ārvalstīs kopumā tiek 
izveidotas 660 parakstu vākšanas vietas. 

Noslēdzoties parakstu vākšanai, atkal vei
dojas garas rindas, jo daudzi iedzīvotāji iespē
ju paust savu pilsonisko veidokli atstājuši uz 
pēdējo brīdi. LBAS pārliecība, ka tiks savākts 
nepieciešamais parakstu skaits, attaisnojas ar 
uzviju – parakstu vākšanas abās kārtās grozīju
mu Satversmē iesniegšanu Saeimā ir atbalstījuši 
217 567 vēlētāji.

LBAS priekšsēdētājs ar gandarījumu novērtē 
tautas pieaugušo pašapziņu un vēlmi uzlabot 

2007. gada 24. oktobrī 
Doma laukumā, kā arī 
Jēkaba un Torņu ielas stūrī ir 
uzstādītas LBAS teltis, kurās 
sākas parakstu vākšana par 
grozījumiem Satversmē, 
lai tautai tiktu dotas 
tiesības balsot par Saeimas 
atlaišanu. Teltīs strādā 
arī notāri, kas apliecina 
parakstus. Pirmajā dienā 
par grozījumiem Satversmē 
parakstās vairāk nekā  
2000 cilvēku. 

Foto – Ansis Starks/A.F.I.
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Satversmi. Tagad rīcības groži ir Valsts prezi
denta rokās, dodot viņam unikālu iespēju pa
nākt arodbiedrības rosināto grozījumu apstip
rināšanu Saeimā, lai izvairītos no vajadzības 
rīkot referendumu. Konstitucionālo tiesību ek
sperti arodbiedrību piedāvātos Satversmes gro
zījumus ir atzinuši par piemērotiem. Ja Saeima 
tos akceptētu, tad vairs nebūtu nepieciešamības 
organizēt tautas nobalsošanu un tās rīkošanai 
netiktu tērēti aptuveni 2,5 miljoni latu.

28.	 aprīli	 LBAS vadība un pārstāvji dodas 
pie Valsts prezidenta Valda Zatlera, lai apspries
tu arodbiedrību rosinātos Satversmes grozī
jumus, kuri prezidentam jāiesniedz Saeimai. 
Gadījumā, ja parlaments vēlētāju iesniegtos 
Satversmes grozījumus noraida vai atbalsta ti
kai ar labojumiem, nākamais solis ir tautas no
balsošanas rīkošana.

Ņemot vērā valdošās koalīcijas izmantoto 
retoriku, LBAS prognozē, ka Saeimas balsojums 
par Satversmes grozījumiem 5. jūnija plenārsē
dē būs negatīvs. Un tā arī notiek. Tātad tomēr 
jārīko referendums, kurā vēlētāji atkārtoti tiks 
aicināti izteikt savu atbalstu LBAS rosinātajiem 
Saeimas grozījumiem, kas dotu Latvijas pilso
ņiem tiesības pirms termiņa atlaist Saeimu.

LBAS uzskata, ka tā ir veikusi savu dar
bu pilsoniskās sabiedrības attīstībā, novedot 
Satversmes grozījumu projektu līdz Saeimas 
balsojumam, tāpēc pieņem lēmumu pirms re
ferenduma nerīkot nekādas protesta akcijas 
vai nodarboties ar aktīvu aģitāciju, nevēloties 
bezjēdzīgi tērēt strādājošo laiku un pazemo
ties Saeimas vairākumam, kurš nav respektējis 
daudzu tūkstošu vēlētāju viedokli par LBAS 
ierosinātajiem Satversmes grozījumiem. Tomēr 
LBAS turpina skaidrot savu pozīciju plašsaziņas 
līdzekļos, kā arī ikvienam interesentam sniedz 
nepieciešamo informāciju. LBAS arī apliecina, 
ka neatkarīgi no Saeimas balsojuma rezultāta 
arodbiedrības turpinās cīnīties par strādājošo 
interesēm, kad tiks veidots 2009. gada budžets. 

2.	 augustā notiek tautas nobalsošana par 
likumu “Grozījumi Latvijas Republikas Sat ver
s mē”. Lai Satversmes grozījumu projekts iegūtu 
likuma spēku, tautas nobalsošanā tas jāatbalsta 
vismaz pusei no visiem balsstiesīgajiem pilso
ņiem. Balsstiesības šajā dienā ir 1 515 213 vēlē
tāju. Lai grozījumi Satversmē stātos spēkā, par 
tiem jānobalso pusei jeb 757 607 vēlētājiem. 
Referendumā par tiesību došanu iedzīvotā
jiem rosināt Saeimas atlaišanu nobalso 40,16 % 
balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju. LBAS rosināto 
Satversmes grozījumu atbalstam pietrūkst ap
tuveni 150 000 vēlētāju balsu. 

Vērtējot rezultātu, LBAS priekšsēdētājs 
P. Krīgers atzīst, ka referendumam bijusi neko
rekta pretdarbība no valdošās koalīcijas puses, 
izmantojot arī valsts administratīvos resursus 

un aicinot vēlētājus neiet uz referendumu. 
Valsts amatpersonas nav kautrējušās publiski 
paust viedokli, ka LBAS rosinātie Satversmes 
grozījumi pat varētu radīt apdraudējumu valsts 
drošībai. 

Lai arī nepieciešamais balsu skaits referen
dumā netiek savākts, tautas aktivitāti arodbied
rības vērtē kā ļoti augstu, atzīstot, ka pilsoņiem 
nav vienalga, kas notiek ar valsti, kurā viņi dzī
vo, piebilstot, ka valstī ir samazinājies reālais 
balsstiesīgo iedzīvotāju skaits, ņemot vērā tieši 
pēdējos divos gados būtiski pieaugušo no valsts 
izbraukušo skaitu, kā arī to, ka ārzemēs bija ļoti 
maz balsošanas vietu, kuras turklāt bija grūti 
pieejamas. Referenduma pozitīvam iznāku
mam tika likti arī citi šķēršļi. Bija darba devēji, 
kas atļāvās piedraudēt saviem darbiniekiem ar 
atlaišanu, ja viņi ies balsot. Citviet par neiešanu 
uz referendumu tika piesolīti kādi labumi. Tāpat 
tieši referenduma dienā tika rīkoti pasākumi, tā 
cenšoties mazināt cilvēku vēlmi aiziet nobalsot. 

5.	 septembrī LBAS sasauc ārkārtas valdes 
sēdi, lai lemtu par turpmāko darbību un iespē
jamajām akcijām sakarā ar valdības pausto 
nostāju, ka 2009. gadā netiks palielinātas algas 
nevienā no valsts budžeta finansētajām profe
sijām, algu iesaldēšanu Latvijas ekonomiskajā 
situācijā nosaucot par katastrofu, ņirgāšanos 
par valsts iedzīvotājiem un necieņu pret izglī
tības iestāžu, medicīnas, policijas un kultūras 
darbiniekiem.

Tā kā 2009. gada budžeta projekts nav ticis 
iesniegts ne arodbiedrībām, ne darba devējiem, 
lai varētu diskutēt par alternatīvu sociālekono
miskās krīzes risinājumu valstī, LBAS norāda, 
ka tāda valdības rīcība ir izgājusi ārpus jebkā
diem sociālā dialoga rāmjiem, absolūti nerēķi
noties ne ar darbinieku, ne uzņēmēju viedokli.

Reaģējot uz arodbiedrību aso nostāju, prem
jers Ivars Godmanis skaidro, ka esošajā finan
siālajā situācijā valdība nevar atļauties algu pa
lielinājumu nevienā no profesijām. 

26.	 septembrī LBAS organizē brīdinājuma 
streiku, kura laikā lielākā daļa streikotāju pul
cējas pie Saeimas nama. Šajā protesta akcijā 
visu LBAS nozaru arodbiedrību pārstāvji at
balsta mediķus un policistus. Medicīnas darbi
nieki pulcējas piketā pie Saeimas, bet Latvijas 
Apvienotās policistu arodbiedrības biedri pul
cējas pie Iekšlietu ministrijas.

Mediķi streikā iesaistījuši tās ārstniecības 
iestāžu struktūrvienības, kas sniedz plānvei
da ambulatoro, konsultatīvo un medicīnisko 
palīdzību. Neatliekamā medicīniskā palīdzī
ba visā valstī tiek nodrošināta pilnā apjomā. 
Lielu atbalstu mediķiem un policistiem sniedz 
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
biedri – no dažādām Latvijas pilsētām un rajo
niem Rīgā pulcējas vairāk nekā 600 pedagogu.
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 7.	oktobrī	valdība lemj par 2009. gada valsts 
budžeta likumprojekta nodošanu izskatīša
nai Saeimā, bet līdztekus tam tiek atzīmēta arī 
Pasaules diena par cienīgu darbu. Šajā dienā 
visu LBAS nozaru arodbiedrību biedri, atbalstot 
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 
Parīzē rīkoto manifestāciju “Par cienīgu dar
bu un cienīgu samaksu”, pulcējas plašā piketā 
pie Ministru kabineta ēkas. Tas ir protests pret 
pastāvīgo cenu pieaugumu un dzīves dārdzību. 
Šajā dienā visā pasaulē notiekošo strādājošo 
un arodbiedrību akciju mērķis ir ar dažādām 
aktivitātēm atbalstīt cīņu par taisnīgu darbu sa
maksu, vienlīdzīgām darba iespējām un cilvēka 
cienīgiem darba apstākļiem. Vairāki simti LBAS 
piketētāju – skolotāji, šoferi, policisti, ugunsdzē
sēji, sociālās aprūpes darbinieki, valsts iestāžu 
un pašvaldību, kā arī citu nozaru pārstāvji no 
dažādām Latvijas pilsētām un rajoniem – izsaka 
savu neapmierinātību ar valdību, kura nepilda 
dotos solījumus, kā arī neuzklausa savu sociālo 

partneru ieteikumus. Arodbiedrības īpaši uz
sver, ka Latvijā daudzi strādājošie saņem savai 
kvalifikācijai necienīgi zemu atalgojumu. Tāpat 
LBAS uztur spēkā prasību valdībai nodrošināt 
mehānismu inflācijas radīto zaudējumu atlī
dzināšanai zemu apmaksātajiem strādājošiem, 
nodrošināt pilnvērtīgu sociālo dialogu un pildīt 
agrāk panāktās vienošanās par darba samaksas 
paaugstināšanu valsts finansētajās nozarēs.

Cenšoties izvairīties no piketētājiem, mi
nistri uz valdības sēdi dodas nevis pa ierasto 
Ministru kabineta nama centrālo ieeju, bet pa 
citām durvīm. Ar piketētājiem aprunājas tikai 
izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe.

Neraugoties uz arodbiedrību iebildumiem, 
kompromiss ar valdību algu jautājumā netiek 

panākts, jo LBAS pretēji valdībai uzskata, ka 
budžeta ietvaros līdzekļus algu palielināša
nai atrast tomēr ir iespējams. Šajā sēdē valdī
ba ar sociālajiem partneriem vienojas, ka no 
2009. gada 1. janvāra ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN) neapliekamais minimums būs 
100 latu mēnesī, bet IIN nodokļa atvieglojums 
par apgādībā esošu personu – 70 latu mēnesī. 
Tiesa, vēlāk šī vienošanās pilnībā netiek īs
tenota, jo no 2009. gada 1. janvāra spēkā stā
jas zemāks ar IIN neapliekamais minimums 
(90 latu), kā arī tiek noteikts zemāks ar IIN ne
apliekamais atvieglojums par apgādībā esošu 
personu (63 lati).

Arodbiedrības nav mierā, ka valdība līdz 
pat pēdējam brīdim sociālajiem partneriem 
nav devusi pilnu informāciju par 2009. gadam 
plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem. 
LBAS valdībai iesniedz paziņojumu, kurā 
arodbiedrības atkārtoti atgādina savas prasības 
par darba algu  un sociālo pabalstu palielinā

šanu, nodokļu sistēmas sakārtošanu, kā arī to 
likumu pārskatīšanu, kas nosaka pārvaldes un 
vadības struktūru izveidi valsts un pašvaldību 
institūcijās.

30.	 un	 31.	 oktobrī	 Latvijas Veselības un 
sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība 
(LVSADA) rīko LBAS atbalstītu veselības ap
rūpes darbinieku un mediķu streiku. Valsts 
budžetā 2009. gadam veselības aprūpes nozarei 
atvēlētās finanses ir nepietiekamas. LBAS pauž 
bažas, ka finansējuma trūkuma dēļ medicīniskie 
pakalpojumi sabiedrībai varētu kļūt mazāk pie
ejami. Un ir skaidrs, ka medicīnas pakalpojumu 
kvalitāti var nodrošināt tikai normāli atalgoti šo 
pakalpojumu sniedzēji. Bet pieticīgais finansē
jums jau ir sagrāvis nozares ilgtermiņa plānus. 

2008. gada 7. oktobrī 
valdība lemj par 
2009. gada valsts budžeta 
likumprojekta nodošanu 
izskatīšanai Saeimā, 
bet līdztekus tam tiek 
atzīmēta arī Pasaules 
diena par cienīgu darbu. 
Šajā dienā visu LBAS 
nozaru arodbiedrību 
biedri, atbalstot Eiropas 
Arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) Parīzē rīkoto 
manifestāciju “Par cienīgu 
darbu un cienīgu samaksu”, 
pulcējas plašā piketā pie 
Ministru kabineta ēkas. Tas 
ir protests pret pastāvīgo 
cenu pieaugumu un dzīves 
dārdzību. 

Foto – Ansis Starks/A.F.I.
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2009. gads 

2009.	 gada	 13.	 janvārī	 visas Latvijas protesta 
akcijas ietvaros LBAS rīko piketu Doma lauku
mā, pieprasot atklātu un godīgu valsts pārvaldi, 
ekonomisko jautājumu risināšanu, koplīgumu 
saglabāšanu un sociālās jomas sakārtošanu. 
Protesta akcijā piedalās ap 10 000 cilvēku.

Sabiedrība protestē, paužot satraukumu par 
būtiskiem trūkumiem valsts pārvaldē un eko
nomiskās krīzes risināšanā. Laikā, kad iedzī
votāji no valsts visvairāk gaida godīgu politiku, 
valdība un koalīcija pārkāpj pašu pieņemtos 
likumus. Iedzīvotāju uzticības līmenis valdībai 
un Saeimai atrodas zemākajā līmenī kopš neat
karības atjaunošanas laika. 

Pēc protesta akcijas, cilvēkiem izklīstot, 
Vecrīgā izceļas provokatīvas nekārtības un 
notiek huligāniski uzbrukumi arī Saeimas na
mam. LBAS nosoda pretlikumīgo rīcību un 
cer, ka incidenti pēc protesta akcijas nekļūs par  
iemeslu demokrātijas ierobežošanai. 

18.	jūnijā, dienā, kad notiek 9. Saeimas pē
dējā sēde pirms parlamenta vasaras brīvdienām, 
protestējot pret valdības īstenoto sociālo poli
tiku, arodbiedrību manifestācijās “Par Latviju. 
Pret netaisnību” visā valstī piedalās aptuveni 
15 000 cilvēku, pieprasot nesamazināt finansē
jumu izglītībai, medicīnai un drošībai, paužot 
viedokli, ka līdzekļu samazinājums sabiedrisko 
pakalpojumu sektorā nozīmē reālu apdraudēju
mu Latvijas pastāvēšanai nākotnē.

Iedzīvotāju un arodbiedrību satraukumu 
izraisījis valdības tikai pēc vēlēšanām sniegtais 
paziņojums par būtisku budžeta deficīta mazi
nāšanu jeb fiskālo konsolidāciju par 500 mil
joniem latu, kas visvairāk skars sociālo jomu 
un pensionārus – vecuma un izdienas pensijas 
apmērs tiks samazināts par 10 %, vecuma pen
sijas strādājošiem pensionāriem – par 70 %. 
Ģimenes valsts pabalsts visiem tiks noteikts as
toņu latu apmērā, vairs nepiemērojot koeficien

tus atkarībā no bērnu skaita ģimenē, bet vecāku 
pabalsts strādājošiem vecākiem tiks samazināts 
par 50 %. Ar likumā “Par iedzīvotāju ienāku
ma nodokli” veiktajām izmaiņām būtiski tiek 
samazināts ar IIN neapliekamais minimums, 
nosakot to tikai 35 latu apmērā. Šie budžeta 
grozījumi stājas spēkā 1. jūlijā.

Uz manifestāciju Rīgā, Esplanādē, pulcējas 
apmēram 7000 cilvēku, Liepājā, Čakstes lauku
mā, – aptuveni 1500, bet Jelgavā, Hercoga Jēkaba 
laukumā, – aptuveni 700 cilvēku. Valmierā, 
Svētā Sīmaņa baznīcā, uz aizlūgumu pulcējas 
aptuveni 400 cilvēku. 

Arodbiedrības prasa, lai valdība, veidojot vai 
grozot budžetu, sistemātiski sadarbotos ar so
ciālajiem partneriem, lai cita starpā nepamatoti 
netiktu samazināts finansējums sociālo problē
mu risināšanai.

Rīgas manifestācijas laikā klātesošos uzru
nāt vēlējās arī finanšu ministrs Einars Repše, 
taču manifestanti liedza viņam vārdu. Šāda 
rīcība, protesta akcijās neļaujot uzstāties valsts 
amatpersonām, uzskatāma par ierastu pasaules 
praksi. 

Akcija sasaucas ar Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas (ETUC) aicinājumu cīnīties pret 
krīzi, akcentējot, ka nav taisnīgi visu krīzes sma
gumu uzvelt darbiniekiem, kuri tajā nav vaino
jami un nav šo krīzi izraisījuši. LBAS saņem so
lidaritātes atbalsta vēstules no Eiropas arodbied
rībām, kas vienoti iestājas pret Latvijas valdības 
īstenoto netaisnīgo politiku valstī. Rīgas mani
festācija ietverta arī ETUC 12. kongresa darbī
bas pārskatā, jo tā saistīta ar līdzīgām šajā dienā 
rīkotām Eiropas arodbiedrību demonstrācijām 
Madridē, Berlīnē, Briselē un Prāgā.

Daugavpilī protesta akcija tiek rīkota kā 
parakstu vākšana par LBAS prasībām Valsts 
prezidentam, Saeimai un valdībai pret valdības 
īstenoto sociālo politiku. Manifestācijas dienā 
to paraksta 5100 cilvēku, apliecinot pieprasīju
mu pārstrādāt 2009. gada budžeta grozījumus 

2009. gada 18. jūnijā,  
protestējot pret valdības 
īstenoto sociālo politiku, 
arodbiedrību manifestācijās 
“Par Latviju. Pret 
netaisnību” visā valstī 
piedalās aptuveni  
15 000  cilvēku.  
Akcija sasaucas ar Eiropas 
Arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) aicinājumu cīnīties 
pret krīzi, akcentējot, ka nav 
taisnīgi visu krīzes smagumu 
uzvelt darbiniekiem,  
kuri tajā nav vainojami un 
nav šo krīzi izraisījuši.

Foto – Nora Krevņeva/A.F.I.
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tā, lai, piemēram, netiktu samazinātas sociālās 
garantijas un strādājošo darba algas. Liela daļa 
protesta akcijas dalībnieku parakstu vākšanas 
vietā pauž savu neapmierinātību ar ekonomis
ko situāciju valstī, kā arī skaļi izsaka kritiskas 
piezīmes par valdību un Saeimu. 

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo aktivitāti, tiek 
nolemts parakstu vākšanas akciju Daugavpilī 
pret valdības īstenoto sociālo politiku turpināt 
līdz jūlijam. Kopumā tiek savākti 8500 paraksti.

24.	 jūlijā pie Ministru kabineta ēkas pi
ketē valsts un pašvaldības iestāžu darbinie
ki. Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņē
mumu un finanšu darbinieku arodbiedrība 
(LVPUFDA) protestē, paužot viedokli, ka nav 
pieļaujams visu ierēdņu darba algām piemērot 
procentuāli vienādu samazinājumu, jo tādā 
gadījumā zemāka līmeņa ierēdņiem algas izlī
dzinātos ar nekvalificētu darbinieku algām, kas 
norādītu, ka ierēdņu iegūtajai izglītībai nav ne
kādas nozīmes. Tāda situācija izveidojusies līdz 
ar 2009. gada valsts budžeta grozījumiem, no
lemjot samazināt atalgojumu sabiedriskajā sek
torā strādājošiem. Algas līdz 300 latiem pirms 
nodokļu nomaksas tiek “grieztas” par 15 %, bet 
algas virs 300 latiem – par 20 %. Iekšlietu sistē
mā par 20 % tiek samazinātas visas algas.

7.	oktobrī	LBAS ar vairākiem pasākumiem 
iesaistās Starptautiskās Arodbiedrību konfede
rācijas (ITUC) ikgadējās akcijas “Pasaules die
na par cienīgu darbu” aktivitātēs.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jel
gavā notiek LBAS rīkota Tautas sapulce, kurā 
tiek diskutēts par sociālajiem un nodarbinātī
bas jautājumiem, piesaistot sabiedrības uzma
nību arī arodbiedrību aktivitātēm šajās jomās. 
Sapulcē piedalās dažādu valsts un pašvaldības 
iestāžu, arodbiedrību, darba devēju un neval
stisko organizāciju pārstāvji. Tautas sapulcē tiek 
apkopotas prasības Latvijas valdībai saistībā ar 
2010. gada valsts budžetu un citiem svarīgiem 
jautājumiem.

1.	 decembrī	 Saeima galīgajā lasījumā ska
ta 2010. gada valsts budžeta projektu. No rīta 
pie Saeimas tiek rīkots LBAS pikets “Mēs pret 
antisociālu budžetu”, kurā pulcējas gandrīz 
1000  cilvēku, pārstāvot vairāku nozaru arod
biedrības un visus Latvijas reģionus. LBAS uz
skata, ka topošais budžets ir sociāli netaisnīgs 
un vērsts pret Latvijas darba ņēmējiem un viņu 
ģimenēm.

Pēc piketa tiek rīkots Latvijas Studentu 
apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) protesta 
gājiens, kurā piedalās aptuveni 5000 cilvēku. 
Gājiena dalībnieki pulcējas pie Ministru ka
bineta, lai pēc tam simboliskā maršrutā gar 
Brīvības pieminekli, Izglītības un zinātnes 
ministriju un Finanšu ministriju dotos līdz 
Saeimas ēkai, pieprasot augstākās izglītības un 
zinātnes finansējuma saglabāšanu 2009. gada 
līmenī. Gājienā LIZDA biedri ir kopā ar visu 
Latvijas augstskolu studentiem, pasniedzējiem 
un zinātniskajiem darbiniekiem.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers šīs 
dienas pasākumus vērtē kā nopietnu signālu 
ne tikai Latvijas valdībai un Saeimai, bet arī 
Starptautiskajam Valūtas fondam un Eiropas 
Komisijai.

2010. gads
2010.	 gada	 29.	 septembrī, atzīmējot Eiropas 
Rīcības dienu, Eiropas Arodbiedrību konfede
rācija (ETUC) Briselē rīko plašu manifestāciju, 
protestējot pret bargajiem taupības pasāku
miem, kas ieviesti vairākās valstīs. Briseles ielās 
iziet tūkstošiem demonstrantu. Spānijā notiek 
ģenerālstreiks, bet 11 Eiropas valstīs, starp ku
rām ir arī Latvija, rīko akcijas “Nē – bargai tau
pībai, jā – izaugsmei!”, kas notiek gan Rīgā, gan 
lielākajās reģionu pilsētās – Daugavpilī, Liepājā, 
Jelgavā un Valmierā. LBAS vēršas pie valstsvī
riem, aicinot viņus sniegt atbalstu jaunu uzņē

2009. gada 1. decembrī 
Saeima galīgajā lasījumā 
skata 2010. gada valsts 
budžeta projektu. No rīta pie 
Saeimas tiek rīkots LBAS 
pikets “Mēs pret antisociālu 
budžetu”, kurā pulcējas 
gandrīz 1000 cilvēku, 
pārstāvot vairāku nozaru 
arodbiedrības un visus 
Latvijas reģionus. Pēc piketa 
tiek rīkots Latvijas Studentu 
apvienības un Latvijas 
Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) protesta gājiens, 
kurā piedalās aptuveni 
5000 cilvēku. 

Foto – Nora Krevņeva/A.F.I.
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mumu un darbavietu radīšanai, novērst funkci
ju dublēšanos valsts un pašvaldību institūcijās, 
kā arī efektīvāk izmantot Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļus.

ETUC atzīst, ka finanšu krīze Eiropu ir no
vedusi vissliktākajā situācijā kopš pagājušā gad
simta 30. gadiem, un pauž bažas, ka Eiropas 
valstis, piekopjot pārāk bargu taupību, rada lie
lāku ekonomikas recesijas, bezdarba pieaugu
ma un sociālās spriedzes risku. Arodbiedrības 
iebilst pret to, ka Eiropas valdības izvēlas darba 
ņēmējiem netaisnīgus taupības pasākumus un 
novājina sociālās drošības mehānismus, lielāku 
slogu uzliekot iedzīvotājiem, kuri jau tā par visu 
maksā krīzes cenu. 

Viena no LBAS prasībām Latvijas valdībai 
ir nekavējoties paaugstināt ar iedzīvotāju ienā

kuma nodokli neapliekamo minimumu, kas 
Latvijā noteikts nepieļaujami zemā līmenī – ti
kai 35 lati. (Igaunijā tas ir aptuveni 100 latu, bet 
Lietuvā – aptuveni 90 latu.)  

Rīgā akcija norisinās pie Ministru kabineta 
ēkas. Daļa akcijas dalībnieku pa vairākiem kopā 
apjozušies ar stilizētām melnām jostām kā pār
mērīgas taupības žņaugiem. Atbalstot piketētā
jus, iepretim valdības mājai apstājas un skaņas 
signālus ieslēdz sabiedriskā transporta līdzekļi. 
Sapulcējušos cilvēkus uzrunā LBAS priekšsē
dētājs Pēteris Krīgers, aicinot būt vienotiem un 
protestēt pret aizvien smagāko nodokļu slogu. 
Akcijai noslēdzoties, tās dalībnieki atbrīvojas 
no jostām. Viena no tām kā simbolisks atgādi
nājums par to, ka pārlieka taupība var novest 
strupceļā, tiek atstāta uz valdības nama kāp
nēm.

Daugavpilī, Vienības laukumā, protesta ak
cija pret valdības plānotajiem taupības pasāku
miem norisinās, tās dalībniekiem demonstratī
vi klusējot. Protestētāji, apvijušies ar sēru lenti, 
rokās tur plakātus ar uzrakstiem “Palielināt 
neapliekamo minimumu līdz iztikas minimu
mam”, “Saglabāt iespēju priekšlaicīgi pensio
nēties”, “Palielināt minimālo algu līdz ES valstu 

līmenim”, “Minimālo pensiju iztikas minimu
ma līmenī!”, “Pieejamu un kvalitatīvu veselības 
aprūpi visiem un visur”...

Valmierā uz protesta akciju, kas notiek 
laukumā pie pilsētas Kultūras centra, ierodas 
arodbiedrību pārstāvji arī no Limbažiem un 
Madonas. Arī te sapulces dalībnieki apjožas 
ar simbolisko “taupības jostu”, pieprasot at
balstu izglītībai, kā arī cilvēka cienīgu dzīvi 
ģimenēm ar bērniem un legāli strādājošajiem. 
Protesta akcijas gaitā Valmierā uzstājas dažā
du nozaru pārstāvji – ražošanas uzņēmumu 
darbinieki, mediķi, kā arī izglītības un kultū
ras darbinieki.

Līdzīgi norisinās tautas sapulce Jelgavā, 
Hercoga Jēkaba laukumā, informējot iedzīvotā
jus par LBAS prasībām politiķiem.

Liepājā akcija notiek pie Liepājas Uni ver
sitātes. Tajā piedalās aptuveni 150 medicīnas, 
izglītības, kultūras un citu nozaru arodbiedrību 
pārstāvji. 

Rīgā un visās pārējās Latvijas pilsētās, kur 
šajā dienā notiek arodbiedrību rīkotās protesta 
akcijas, ikvienam ir iespēja aizpildīt kartītes ar 
saviem ieteikumiem un vēlējumiem nākamajai 
Saeimai, kuras LBAS plāno 10. Saeimas pirma
jā plenārsēdē nodot deputātiem. Visās pilsētās 
protesta akcijas noslēgumā gaisā tiek palaisti 
balti baloni ar LBAS simboliku.

25.	 novembrī	 protesta akcijā pie Ministru 
kabineta pulcējas vairāk nekā 200 cilvēku, aici
not valdību nepaaugstināt pievienotās vērtības 
nodokli elektrībai, medikamentiem un siltum
enerģijai. Protestētāji tur plakātus ar uzrakstiem 
“Nē – bargai taupībai, jā – izaugsmei!”. Akcijas 
dalībniekiem ir izdalītas dzeltenas svilpes, ku
ras tiek svilptas, radot troksni un piesaistot 
apkārt esošo uzmanību notiekošajam pie valdī
bas nama durvīm. 

Protesta akcijas iemesls ir 2011. gada valsts 
budžeta projekts, kurā iestrādātie konsolidā
cijas pasākumi kā slogs uzgulsies uz Latvijas 
sabiedrības pleciem. Arodbiedrības norāda, ka 
īpaši sāpīgi tas skar ģimeņu ar bērniem labklā
jību, un tāpēc iebilst pret šāda budžeta pieņem
šanu.

Valdība solīja, bet tomēr neatviegloja dar
baspēka nodokļus. LBAS pieprasa, lai valdība 
saglabātu samazināto –10 % – PVN likmi me
dikamentiem, elektroenerģijai un siltumener
ģijai, lai nekustamā īpašuma nodoklim tiktu 
piemērots neapliekamais minimums par katru 
ģimenes locekli un lai krīzes laikā tiktu sagla
bāts ģimenes valsts pabalsts katrai ģimenei. 
LBAS kategoriski iebilst pret darba ņēmēju so
ciālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes 
paaugstināšanu par 2 %, kas nav saskaņota ar 
sociālajiem partneriem. Arodbiedrības katego
riski iebilst pret PVN likmes celšanu elektro

2010. gada 29. septembrī, 
atzīmējot Eiropas 
Rīcības dienu, Eiropas 
Arodbiedrību konfederācija 
(ETUC) Briselē rīko plašu 
manifestāciju, protestējot 
pret bargajiem taupības 
pasākumiem, kas ieviesti 
vairākās valstīs. Briseles 
ielās iziet tūkstošiem 
demonstrantu. Spānijā 
notiek ģenerālstreiks, 
bet 11 Eiropas valstīs, 
starp kurām ir arī Latvija, 
rīko akcijas “Nē – bargai 
taupībai, jā – izaugsmei!”, 
kas notiek gan Rīgā, gan 
lielākajās reģionu pilsētās – 
Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā 
un Valmierā. 

Foto – Valda Kalniņa/A.F.I.
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enerģijai no 10 % uz 22 %, uzskatot to par necil
vēcīgu un nepārdomātu rīcību. LBAS iebilst arī 
pret PVN likmes celšanu siltumenerģijai. Liels 
satraukums ir par to, cik pieejami iedzīvotājiem 
būs veselības aprūpes pakalpojumi, jo šai jomai 
2011. gada budžetā atvēlēts par 12,5 miljoniem 
latu mazāk nekā 2010. gadā. 

LBAS uzskata, ka topošais budžets neveici
nās legālās ekonomikas izaugsmi, vien stimulēs 
ēnu ekonomiku un vēl daudzām ģimenēm liks 
aizbraukt no Latvijas.

Šajā dienā protesta akcija, izvirzot prasību 
nepaaugstināt nodokļus, notiek arī Liepājā, 
Rožu laukumā. 

9.	decembrī	Saeima pirmajā lasījumā ir pie
ņēmusi nākamā gada valsts budžetu. Pievakarē, 
putenī un starmešu gaismā Rīgā, Esplanādē pie 

Raiņa pieminekļa, LBAS rīko tautas sapulci, 
uz kuru pulcējas aptuveni 500 cilvēku. Starp 
viņiem ir daudz jauniešu ar plakātiem, kuros 
izskan prasības par pieejamu un mūsdienīgu 
izglītību. Pavīd arī uzraksti: “Nelieciet man 
aizbraukt, es gribu palikt!”, liecinot par to, ka 
daudzas ģimenes Latvijā, pašas to negribot, ir 
spiestas domāt par ekonomisko emigrāciju. 

Pasākuma rīkotāji aicina neatbalstīt valdī
bas sagatavoto un Saeimā iesniegto 2011. gada 
valsts budžeta projektu, apelējot pie Saeimas 
deputātu godaprāta un cenšoties pārliecināt 
viņus, ka budžeta projektā nepieciešams veikt 
pārmaiņas. Arodbiedrības turpina uzturēt spē
kā savas ekonomiskās prasības par pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) pamatlikmes samazi
nāšanu un samazinātās PVN likmes piemēro
šanu elektrībai. Tāpat arodbiedrības prasa ne
palielināt valsts un sociālās apdrošināšanas ob
ligāto iemaksu likmi darbiniekiem, paaugstināt 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo 
minimumu līdz 90 latiem mēnesī, nodrošināt 
kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, kā 
arī vismaz krīzes laikā saglabāt priekšlaicīgas 
pensionēšanās iespēju. Arodbiedrības kārtējo 
reizi uzsver, ka budžetam tik nepieciešamos 

ieņēmumus varētu palielināt, efektīvāk cīnoties 
pret ēnu ekonomiku. Taču 2011. gads Latvijas 
iedzīvotājiem tuvojas ar pievienotās vērtības 
nodokļa likmju palielināšanu, ar palielinātu 
transportlīdzekļa nodokli, kas izveidots agrākās 
nodevas vietā, ar palielinātu sociālo iemaksu 
likmi...

Sapulces gaisotne ir mierīga. Kad pasākuma 
noslēgumā izskanējusi no Liepājas atbraukušā 
studentu teātra “Rikošets” dalībnieku dziedātā 
dziesma, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers 
aicina paturēt prātā to, kas kopā domāts, runāts 
un prasīts, lai pēc tam nebūtu jāuzklausa pār
metumi, ka labi iecerētais un iesāktais pamests 
pusratā. 10. decembrī tautas sapulces dalībnie
ku izvirzītās prasības tiek iesniegtas Saeimas 
priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai. 

2011. gads

2011.	 gada	 24.	 februārī	 LBAS atbalsta uzņē
mumā “Latvijas balzams” strādājošos Latvijas 
Industriālo nozaru arodbiedrības biedrus, kas 
piedalās alkohola ražotāju protestā pret valdī
bas ieceri celt nodokļus. Uz pusstundu tiek ap
turēta ražošana, uz šo laiku slēdzot arī uzņēmu
ma veikalus.

24.	 martā notiek vairākas LBAS atbalstī
tas protesta akcijas pret “Latvenergo” tarifu 
paaugstināšanu un valdības darbu kopumā. 
Akcijas galvenais pasākums ir pikets pie Rīgas 
pils, kurā piedalās vairāki simti cilvēku. Pikets 
notiek arī pie Saeimas nama, uz kura kāpnēm 
daļa protestētāju noliek salauztus lietussargus 
kā 2007. gada 18. oktobrī notikušā neatkarīgās 
Latvijas vēsturē viena no plašākajiem piketiem 
jeb tā sauktās lietussargu revolūcijas nepiepildī
to cerību simbolu. Akcijas dalībnieki pauž ga
tavību turpmākām nevardarbīgām ekonomis
kām un politiskām protesta akcijām, ja netiks 
apturēta elektroenerģijas tarifu paaugstināšana 
un valdība pieņems vēl citus lēmumus, kas ne
labvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju maksātspēju un 
labklājību. l

2010. gada 9. decembrī 
Saeima pirmajā lasījumā 
ir pieņēmusi nākamā gada 
valsts budžetu. Pievakarē, 
putenī un starmešu 
gaismā Rīgā, Esplanādē 
pie Raiņa pieminekļa, 
LBAS rīko tautas 
sapulci, uz kuru pulcējas 
aptuveni 500 cilvēku.  
Pasākuma rīkotāji aicina 
neatbalstīt valdības 
sagatavoto un Saeimā 
iesniegto 2011. gada 
valsts budžeta projektu, 
apelējot pie Saeimas 
deputātu godaprāta un 
cenšoties pārliecināt 
viņus, ka budžeta projektā 
nepieciešams  
veikt pārmaiņas.

Foto – Valda Kalniņa/A.F.I.
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“I lgtspējas indekss” ir īpašs uzņēmu
mu vērtēšanas instruments, kas kva
lificējams kā uzņēmuma stabilitātes 

un potenciālas augšupejas indikators. Tas, ka 
LBAS kā Latvijas lielākā sabiedriskā organizā
cija un darbinieku interešu pārstāve ir viena no 
“Ilgtspējas indeksa” ieviešanas iniciatorēm un 
aktīvi piedalās arī uzņēmumu izvērtēšanā, ir 
unikāla mūsu valsts situācija. Citās valstīs, kur 
arī tiek izmantots šis uzņēmumu vērtēšanas 
instruments, arodbiedrības tik ieinteresēti nav 
iesaistījušās.

Būtiska izrādījusies arī arodbiedrību loma, 
lai uzņēmumi sasniegtu augstākus “Ilgtspējas 
indeksa” rezultātus – visos uzņēmumos, ku
riem izdevies iekļūt “Top 20” vērtējumā par 
labāko darba vidi, ir arodbiedrības vai strādā 
darbinieku pilnvaroti pārstāvji. Jāuzsver, ka 
darba vides sadaļai “Ilgtspējas indeksa” noteik
šanā tiek atvēlēts lielākais svars.

Par arodbiedrību nopietno interesi un gata
vību iesaistīties “Ilgtspējas indeksa” vērtēšanā 
liecina arī LBAS iepriekšējās aktivitātēs gūtā 
pieredze, tostarp balvas “Sociāli	atbildīgs	uz-
ņēmums” iedibināšana. Šā konkursa gaitā tika 
vērtēta uzņēmumu labā prakse darba drošības 
un darba tiesisko attiecību jautājumos, sociālā 
dialoga veicināšanā un attīstībā, jaunu darbi
nieku piesaistīšanā un esošo darba vietu sa
glabāšanā. Uzmanība tika pievērsta arī tam, ko 
uzņēmumi dara, lai novērstu nelaimes gadīju
mus darbā un pasargātu savus darbiniekus no 
saslimšanas ar arodslimībām.

Konkursam pieteikušos uzņēmumus vērtēja 
LBAS, Labklājības ministrijas, Valsts darba in
spekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas 
un Darba drošības un vides veselības institūta 
speciālisti.

2009.	gadā	LBAS	balvu	“Sociāli	atbildīgs	uz-
ņēmums”	saņēma	16 Latvijas	uzņēmumi.
•	 “Bite	Latvija” – par jaunu iekšējās komuni

kācijas formu ieviešanu
•	 “Grifs	AG” – par efektīvas iekšējās komuni

kācijas un apmācības pasākumu īstenošanu
•	 “Cēsu	alus” – par ergonomisku risinājumu 

ieviešanu
•	 ““Ventspils	nafta”	termināls” – 

par darbinieku iesaisti ikdienas darba 
aizsardzības kontrolē un par objektīvas dar
binieku motivācijas sistēmas izveidi

•	 “Daugavpils	specializētais	autotransporta	
uzņēmums” – par sakārtotu darba vidi 
un papildu sociālajām garantijām

•	 “Valmieras	ūdens” – 
par darbinieku motivācijas  
un sociālo garantiju sistēmas izveidi

•	 “Liepājas	tramvajs” – 
par kolektīva saliedēšanu

•	 “Latvijas	Gāze” – par kolektīva saliedēšanu
•	 “Klinta” – par pilnvērtīgu darba vides risku 

izvērtēšanu un būtiskiem uzlabojumiem 
darba organizācijā

•	 “RBSSKALS” – par pilnvērtīgu 
jauno darbinieku informēšanu

•	 “Rimi	Latvia” – par cilvēku 
ar īpašām vajadzībām iesaistīšanu darbā

•	 “Valmieras	piens” – 
par smagā fiziskā darba samazināšanu

•	 “Fashion	flowers” – 
par specializētu darba vietu iekārtošanu

•	 “Pro	Line	D” – par ergonomisku 
darba vietu iekārtošanu

•	 “Krustpils” – par skaidras 
darba aizsardzības stratēģijas izstrādi

•	 “Latvija	Statoil” – par preventīvās darba 
aizsardzības kultūras iedzīvināšanu

2010.	 gada	 10.  februārī	 Latvijas	 Darba	 de-
vēju	 konfederācija	 un	 Latvijas	 Brīvo	 arod-
biedrību	 savienība	 parakstīja	 memorandu	
par	korporatīvās	sociālās	atbildības	princi-
piem	Latvijā, iepazīstinot plašāku sabiedrību 
ar jauno iniciatīvu – uzņēmumu “Ilgtspējas 
indeksu”. Pēc mēneša gatavību brīvprātīgi 
piedalīties pirmajā “Ilgtspējas indeksa” izvēr
tēšanā bija izteikuši 138 Latvijas uzņēmumi. 
Tāda atsaucība pārspēja organizatoru sākot
nējās prognozes. Šī aktivitāte bija arī krietni 
augstāka par citu valstu uzņēmumu atsaucību 
līdzīgos ikgadējos indeksos Eiropā. LDDK un 
LBAS to skaidro ar “Ilgtspējas indeksa” ne
komerciālo raksturu un uzsver ar “Ilgtspējas 
indeksu” saistītās uzņēmumu tālākas piln
veidošanās iespējas. Indeksa pirmajam vēr
tējumam pieteicās uzņēmumi no daudzām 
tautsaimniecības nozarēm, bet visplašāk bija 
pārstāvētas finanšu pakalpojumu un ražoša
nas nozares.

“Ilgtspējas indeksa” noteikšanas metodo
loģija balstī ta uz korporatīvās sociālās atbildī
bas teoriju, kā arī starptautiskajiem indeksiem  

Krīzes laika izaicinājums –  
“Ilgtspējas indekss” 

Ilgtspējas indekss 
2010  
 
Sudraba līmenis
ABB
Aldaris
Arčers
Balticovo
CSDD
CEMEX
Cēsu alus
Electrolux Latvia Ltd
Latvenergo
Latvija Statoil
Latvijas Finieris
Latvijas Gāze
Rimi Latvia
Rīgas siltums
SEB banka
Swedbank
TNT Latvia
Valmieras piens
Valmieras stikla šķiedra
VTU Valmiera

Bronzas līmenis 
Binders
Brīvais Vilnis 
Daugavpils siltumtīkli
DHL Latvia
Elsana
Fazer maiznīcas
Fortum Jelgava
Grifs AG
Konekesko Latvia 
Latsin
Latvijas balzams
Latvijas Pasts
Maxima Latvija
Merks
Nordea banka
Olimps
Olympic Casino Latvia
RBSSKALS
Rīgas satiksme
Siguldas Būvmeistars
Skonto būve
Skrivanek Baltic 
Tele 2
Veolia vides serviss
Vidzemes slimnīca
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“Dow Jones Sustainability Index” un “Business 
in the Community” veidoto “Corporate Res
pon sibility Index”.

Ilgtspējas indekss 2010
2010. gada 27. aprīlī tika paziņoti Latvijā pirmā 
uzņēmumu “Ilgtspējas indeksa” rezultāti. Kurš 
no labākajiem ir vislabākais, tas netiek publis
kots, jo “Ilgtspējas indeksa” vērtējuma sarakstos 
uzņēmumi cits citam seko alfabētiskā kārtībā. 
Jāņem vērā arī tas, ka uzņēmumi tiek vērtēti pēc 
vairākiem atšķirīgiem kritērijiem un katram ir 
savas stiprās un ne tik stiprās puses. “Ilgtspējas 
indeksa” uzņēmumu pašnovērtējuma anketās 
iekļauti vairāk nekā 100 kritēriji piecās sadaļās 
(stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide 
un sabiedrība). Un šīs iniciatīvas mērķis ir vei
cināt uzņēmumu izaugsmi, nevis drudžainu 
sāncensību. Ikviens uzņēmums, kas piedalījies 
“Ilgtspējas indeksā”, līdz ar vērtējumu saņem arī 
ekspertu ieteikumus tālākai attīstībai.

Zelta līmeni (indekss no 80 % līdz 90 %) un 
platīna līmeni (indekss pārsniedz 90 %) pirma
jā reizē vēl nebija izdevies sasniegt nevienam 
Latvijas uzņēmumam. 

Sudraba līmenī iekļuva 20 uzņēmumi, bet 
Bronzas līmenī – 25 uzņēmumi. 

 Sudraba līmenī (indekss no 60 % līdz 80 %) 
iekļuva uzņēmumi, kas mērķtiecīgi darbojas, 
lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti 
un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un 
vadīt riskus un iespējas.

Bronzas līmenī (ilgtspējas indekss no 40  % 
līdz 60 %) iekļuva uzņēmumi, kuri ir spēruši pir

mos soļus, lai ar savu praksi publiski komunicētu 
būtiskākajos jautājumos par ietekmi uz vidi, sa
biedrību, darba vidi un kopējo tirgu, tomēr re
zultāti nav vienlīdzīgi augsti visos rādītājos.

Eksperti Latvijas uzņēmumu pirmā “Ilgt
spējas indeksa” rezultātus kopumā novērtēja 
kā viduvējus, tomēr atzina, ka tie ir pietiekami 
un ar perspektīvu pozitīvu attīstību.

Ilgtspējas indekss 2011
2011.  gada 12. maijā tika paziņoti “Ilgtspējas 
indeksa” otrā vērtējuma rezultāti. Trim Latvijas 
uzņēmumiem bija izdevies sasniegt arī zelta 
virsotni. Sudraba līmenī iekļuva 31 uzņēmums, 
bronzas līmeni sasniedza 16 uzņēmumi. 

“Ilgtspējas indeksa” vērtējums var labi rak
sturot darba devēju un darbinieku savstar
pējās attiecības uzņēmumā, kā arī apliecināt 
uzņēmuma ieinteresētību strādāt nevis vienai 
dienai, bet domāt par veiksmīgu nākotnes per
spektīvu. Tas uzskatāms par uzņēmuma labāko 
pamatvērtību kopumu. 

“Ilgtspējas indeksa” iniciatori un nacionālā 
līmeņa sociālie partneri – Latvijas Darba devē
ju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrī
bu savienība – uzņēmumu vērtēšanā piesaista 
dažādu ilgtspējas jomu ekspertus. Un pagai
dām tā ir vienīgā šāda veida iniciatīva pasaulē, 
kurā spēkus apvienojuši darba devēju un dar
ba ņēmēju pārstāvji. “Ilgtspējas indeksa” vēr
tēšana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Darba attiecību un darba drošības normatīvo 
aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņē
mumos” ietvaros. l

Ilgtspējas indekss 
2011

Zelta līmenis
Aldaris
Latvija Statoil
SEB banka

Sudraba līmenis 
ABB
Arčers
Balticovo
Biznesa augstskola Turība 
CSDD
CEMEX
Cēsu alus
Coca-Cola HBC Latvia
Daugavpils Siltumtīkli
Electrolux Latvia Ltd
Exigen Services Latvia
Fortum Jelgava
G4S Latvia
Grifs AG 
Latvenergo 
Latvijas balzams 
Latvijas Dzelzceļš
Latvija Loto 
Merks 
Neste Latvija 
Nordea banka
Olympic Casino Latvia
RBSSKALS
Rīgas siltums
Rimi Latvia
Silja
Swedbank
TNT Latvia
Valmieras piens
VTU Valmiera
Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas org.

Bronzas līmenis
Elsana
Fazer maiznīcas
HRX
Konekesko Latvija
Latvijas Gaisa satiksme
Olimps
PricewaterhouseCoopers 
Pure Food
SAF Tehnika
Siguldas Būvmeistars
Skrivanek Baltic
Starptautiskā lidosta Rīga
Tikkurila 
Valmieras stikla šķiedra 
Valmieras ūdens 
Veolia vides serviss

“Ilgtspējas indeksa 2011” iniciatori un “zelta” ieguvēji apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā.  
No kreisās: LBAS priekšsēdētājs Pēteris KRĪGERS, SIA “Latvija Statoil” mārketinga vadītāja Jana RUBĪNA, 
SIA “Aldaris” valdes priekšsēdētāja Ināra ŠURE, AS “SEB banka” sabiedrisko attiecību vadītāja Agnese STRAZDA, 
LDDK ģenerāldirektore Elīna EGLE un AS “SEB banka” valdes priekšsēdētājs Ainārs OZOLS. 
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atvijas Brīvo arodbiedrību savienības bal
va “Sadarbības partneris” tika nodibināta 
2005. gadā. Pirmā apbalvošanas ceremo

nija notika 2006. gada 6. janvārī  – Zvaigznes 
dienā.

Balva veidota ozolzīles formā – tā simbolizē 
iespēju augt, attīstīties, plānot un veikt lielus 
darbus. LBAS šo balvu pozicionē kā zīmīgu at
skaites punktu gan darba ņēmējiem, gan arod
biedrību biedriem, gan darba devējiem. Tas ir 
apliecinājums veiksmīgam sociālajam dialo
gam un tam, ka kopīgi paveiktie labie darbi ir 
ievēroti un tiek atzinīgi novērtēti.

 2006. gada sākumā šo LBAS atzinības balvu 
saņēma 28 sadarbības partneri, kas tika vērtēti 
vairākās kategorijās, nosakot labākās valsts un 
pašvaldību pārvaldes institūcijas un to vadī
tājus, privātos uzņēmumus, kā arī plašsaziņas 
līdzekļus un žurnālistus, kas īpašu uzmanību 
pievērsuši sociāli ekonomisko jautājumu at
spoguļošanai. 

Tagad “Sadarbības partnera” balvu piešķir
šanu jau var saukt par stabilu LBAS tradīciju – 
2011. gadā tās tika pasniegtas sesto reizi pēc 
kārtas. Nemainīgs saglabāts arī šo balvu pa
sniegšanas laiks – tieši Zvaigznes diena vai tai 
ļoti tuvs laiks, tā uzsverot, ka laba un veiksmīga 
sadarbība ir īpaša dāvana, kuras augļus bauda 
abas puses.

Sociālās partnerības pasākums “Sadarbības 
partneris” notiek ar ESF projekta “Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” atbalstu. 

Sadarbības partneris 2006 
Apbalvošanas ceremonija norisinās  
2007. gada 5.  janvārī Arodbiedrību namā.  
Balvu saņem 23 pretendenti.

Darba devēju organizācijas 

• Latvijas Darba devēju konfederācija,  
prezidents Vitālijs Gavrilovs 

• Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija, 
ģenerāldirektore Gaida Lāce 

• Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju 
asociācija, valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš 

• Latvijas Būvnieku asociācija,  
prezidents Viktors Puriņš

Valsts iestādes un uzņēmumi
• Latvijas Republikas Veselības ministrija,  

ministrs Gundars Bērziņš 
• Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenā policijas 

pārvalde, priekšnieks Andris Dzenis 
• Latvijas Valsts vēstures arhīvs,  

direktors Nikolajs Rižovs 
• Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” 

Daugavpils ekspluatācijas iecirknis,  
vadītājs Vladimirs Labeckis 

• Limbažu Virsmežniecība, virsmežzine Maiga Pikšena 

Pašvaldību iestādes un uzņēmumi 
• Viesītes pilsētas dome,  

priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs 
• Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde,  

vadītājs Jānis Dukšinskis 
• SIA “Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības 

stacija”, valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cvetkovs 
• SIA “Valmieras siltums”,  

valdes priekšsēdētājs Pēteris Streļčs 
• SIA “Jūrmalas ūdens”,  

valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs 
• Valmieras pilsētas pansionāts,  

vadītāja Teiksma Rusmane 

Privātie uzņēmumi
• AS “Grindeks”,  

valdes priekšsēdētājs Valdis Jākobsons 
• SIA “Lattelecom”, izpilddirektors Nils Melngailis,  

personāla direktore – Ingrīda Rone 
• AS “Rebir”, valdes priekšsēdētājs Jānis Zudāns 
• AS “Latvijas balzams”,  

valdes priekšsēdētājs Rolands Gulbis 
• SIA “CSM Baltija”, direktore Jeļena Kļimova 
• SIA “Knauf”, valdes loceklis Jānis Kraulis 
• SIA “Scandinavian Tabacco”,  

ražošanas direktors Pauls Visockis 
• AS “Ventamonjaks”,  

valdes priekšsēdētājs Arnis Janvars

Sadarbības partneris 2007
Apbalvošanas ceremonija norisinās 2008. gada  
4. janvārī Latviešu biedrības namā. Balvu saņem  
32 pretendenti.  

Darba devēju organizācijas
• Vieglās rūpniecības asociācija,  

prezidents Guntis Strazds
• Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija,  

prezidents Juris Reisons

Arodbiedrību gads sākas ar LBAS balvu  
“Sadarbības partneris” pasniegšanu

LBAS mērķis, iedibinot šo 
balvu, bija vēlme apzināt, 
pozitīvi novērtēt un plašākai 
sabiedrībai pavēstīt 
par atsaucīgākajiem 
arodbiedrību sadarbības 
partneriem, kas darbojas 
dažādās jomās un nozarēs, 
vērtējot arī darba devējus, 
kas veiksmīgi risina un 
būtiski uzlabo sociāli 
ekonomisko situāciju darba 
vidē, rūpējas par apkārtējo 
dzīves vidi, prasmīgi 
veido sociālo dialogu ar 
arodorganizācijām un 
atklāti par to runā arī 
plašsaziņas līdzekļos. 
Kopumā “Sadarbības 
partnera” balvu pirmo sešu 
tās pastāvēšanas gadu laikā 
saņēmuši 127 nominanti.

Foto – Aivars Siliņš
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Valsts iestādes un uzņēmumi
• Labklājības ministrija,  

Sociālās apdrošināšanas departamenta 
direktore Jana Muižniece 

• Kultūras ministrija,  
ministre Helēna Demakova

• Valsts policija, priekšnieks Aldis Lieljuksis
• Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, 

valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis
• Bērnu sociālās aprūpes centrs “Teika”,  

direktore Gaļina Demidova
• Dienvidlatgales virsmežniecība,  

virsmežzinis Vilmārs Skutels
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  

rektors Juris Skujāns
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Talsu brigāde, komandieris Jānis Miķelsons

Pašvaldību iestādes un uzņēmumi
• Rīgas dome,  

priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dinēvičs
• Valmieras rajona padome,  

priekšsēdētājs Vitauts Staņa
• Valmieras rajona padomes Skolu pārvalde,  

vadītāja Ieva Stiģe
• Rīgas 13. vidusskola,  

direktore Ludmila Krutikova
• Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs,  

direktore Dzintra Cepure 
• Valmieras Novadpētniecības muzejs,  

direktore Iveta Blūma 
• Daugavpils domes Sociālo lietu pārvalde,  

direktore Žanna Kulakova
• Limbažu rajona Alojas pilsētas pašvaldība, 

priekšsēdētājs Aloizs Koļesņikovs
• Cēsu rajona slimnīca, direktors Valdis Apinis
• Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs,  

valdes priekšsēdētājs Rolands Greiziņš  
• SIA “Ventspils siltums”,  

finanšu direktore Vita Maula

Privātie uzņēmumi
• AS “Rīgas siltums”,  

valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs
• AS “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca”, 

valdes priekšsēdētājs Aivars Keskuela
• SIA “Būvpasaule”,  

valdes priekšsēdētājs Harijs  Līberts
• SIA “Bolderaja Ltd”,  

valdes priekšsēdētājs Rišards Slotvinskis, 
tehniskais direktors Ivars Plaudis

• AS “Cēsu alus”,  
valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone 

• AS “Valmieras stikla šķiedra”,  
prezidents Andris Oskars Brutāns

• AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”  
direktors Alfrēds Auziņš

• SIA “Hauska & Partner” 

Plašsaziņas līdzekļi
• LTV7 raidījums “Šodien” (ziņas krievu valodā)
• Ogres TV, redaktore Iveta Liberte
• Žurnāls “Doctus”,  

izdevniecības direktore Līga Ribkinska

Sadarbības partneris 2008
Apbalvošanas ceremonija norisinās  
2009. gada 9. janvārī Rīgas Latviešu biedrības 
namā. Balvu saņem 15 pretendenti.

Par personisku ieguldījumu 
• Ekonomiste Raita Karnīte 

Valsts iestādes un uzņēmumi 
• Labklājības ministrija, ministre Iveta Purne 
• AS “Sadales tīkls”, vadītājs Ivars Liuziniks 

Pašvaldību iestādes un uzņēmumi 
• Bauskas rajona Iecavas vidusskola,  

direktore Agra Zaķe-Fridrihsone 
• Ogres novada dome,  

priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe 
• Glūdas pagasta padome,  

priekšsēdētāja Lauma Kalvāne 
• SIA “Vidzemes slimnīca”,  

valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa

Privātie uzņēmumi 
• AS “Brīvais Vilnis”,  

valdes priekšsēdētājs Arnolds Babris
• SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca”,  

direktore Larisa Polosuhina 
• SIA “Ventspils nafta termināls”,  

vadītājs Ronalds Okkers 
• SIA “Daugavpils būvmehanizācija”,  

valdes loceklis Josifs Reuts
• AS “Daugavpils specializētais autotransporta 

uzņēmums”, direktors Valērijs Golubevs 

Plašsaziņas līdzekļi 
• Laikraksts “Latvijas Avīze” 
• Laikraksts “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”,  

galvenā redaktore Ivonna Plaude 
• SIA “TV “Dzintare” 

Sadarbības partneris 2009
Apbalvošanas ceremonija norisinās 
2010. gada 8. janvārī Spīķeru koncertzālē. 
Balvu saņem 18 pretendenti. 

Darba devēju organizācijas
• Latvijas Slimnīcu biedrība,  

priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs 

Valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi
• AS “Augstsprieguma tīkls”,  

valdes priekšsēdētājs Imants Zviedris
• SIA “Ogres rajona slimnīca”,  

valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs
• VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””,  

valdes priekšsēdētājs Uldis Čāčus
• Jūrmalas Pumpuru vidusskola,  

direktore Irēna Kausiniece
• Rēzeknes 5. vidusskola,  

direktore Vija Poikāne
• Smiltenes tehnikums,  

direktors Andris Miezītis

• Apes novada dome,  
priekšsēdētājas vietnieks Viesturs Dandens

• Daugavpils novada dome,  
priekšsēdētāja Janīna Jalinska

• Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde, priekšnieks Vilnis Jēkabsons

• Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” 
filiāle “Rūja”, direktors Modris Karselis

• Rīgas domes Kultūras departaments,  
direktore Diāna Čivle 

Privātie uzņēmumi
• AS “Liepājas papīrs”, prezidents Jānis Vilnītis
• SIA “LatRosTrans”,  

ģenerāldirektors Sergejs Aleksandrovs
• SIA “AGA”, ģenerāldirektors Olavs Ķiecis
• SIA “CEMEX”, valdes priekšsēdētājs 

Hosē Luiss Seiho Gonsaless

Plašsaziņas līdzekļi
• Nacionālā ziņu aģentūra LETA,  

žurnāliste Katrīna Slišāne
• Latvijas Radio 1, direktore Inese 

Matjušonoka,  raidījuma “Krustpunktā” 
komanda – producente Ingrīda Ābola, 
žurnālists Aidis Tomsons

Sadarbības partneris 2010
Apbalvošanas ceremonija norisinās 
2011. gada 6. janvārī Rīgas vēstures  
un kuģniecības muzejā.  
Balvu saņem 11 pretendenti.

Valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi
• VAS “Latvijas dzelzceļš”,  

valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis
• Liepājas pilsētas dome,  

priekšsēdētājs Uldis Sesks
• Tukuma novada dome,  

priekšsēdētājs Juris Šulcs
• Liepājas vispārizglītojošo skolu direktoru 

padome, priekšsēdētāja Inese Ferstere
• Tukuma novada Pūres pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde “Zemenīte”,  
vadītāja Velga Dektere

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības  
dienests, direktors Armands Ploriņš

• VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca”,  
direktors Pēteris Kuprēvičs

• VSIA “Rīgas Cirks”, direktore Lolita Lipinska

Privātie uzņēmumi
• AS “Aldaris”,  

valdes priekšsēdētāja Ināra Šure
• AS “SEB banka”, prezidents Ainārs Ozols

Plašsaziņas līdzekļi
• Laikraksts “Druva”, žurnāliste Mairita 

Kaņepe, redaktore Andra Gaņģe  

Īpašā atzinība “Atbildīgākais darba devējs”, 
balstoties uz lielāko balsojumu skaitu interneta 
aptaujā LBAS vietnē www.darbatiesibas.lv, 
34 uzņēmumu konkurencē piešķirta  
AS “Cēsu alus”. 

SOCIĀLAIS DIALOGS
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arba tiesības ir daļa no mūsu katra cil
vēktiesībām. Vispārējās cilvēktiesību 
dek la rācijas 23. pantā teikts, ka katram 

cilvēkam ir tiesības uz darbu, uz brīvu darba
vietas izvēli, uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba 
apstākļiem, kā arī uz aizsardzību pret bezdarbu. 
Katram cilvēkam bez jebkādas diskriminācijas 
ir tiesības uz vienādu atlīdzību par līdzvērtīgu 
darbu. Katram, kas strādā, ir tiesības uz taisnīgu 
un apmierinošu atlīdzību par darbu, kas nodro
šina cilvēka cienīgu dzīvi viņam un viņa ģime
nei un ko vajadzības gadījumā papildina citi so
ciālās aizsardzības līdzekļi. Un katram cilvēkam 
ir tiesības dibināt arodbiedrības un iestā ties 
arodbiedrībās savu interešu aizsardzībai.

Taču dažādas situācijas darba attiecībās re
gulē neskaitāmi citi likumi. Un nereti dažādu 
juridisku peripetiju risināšana darba ņēmējiem 
rada milzumu problēmu. Darba tiesību pārkā
pumu skaits Latvijas darba tirgū pieaug, tāpēc 
LBAS konsultantiem darba tiesisko attiecību 
jautājumos padomus prasa daudzi un lielākoties 
tad, kad attiecības ar darba devēju nonākušas 
strupceļā. Un atsevišķos gadījumos, šķetinot sa
režģītās situācijas, LBAS juristi likumos pamana 
arī tādas nepilnības, kuras citiem kolēģiem pa
slīdējušas garām un kuras nepieciešams labot, 
lai likumi spētu funkcionēt pilnvērtīgi un pēc 
būtības. Šādos gadījumos LBAS juristi izstrādā 
savus priekšlikumus, kas tiek iesniegti izskatīša
nai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpado
mē (DLTSA), kā arī informē Saeimas Juridisko 
komisiju par atklātajām nepilnībām un rosina 
pievērst tām uzmanību, lai pēc iespējas panāk
tu izmaiņas, kas vērstas uz darbinieku interešu 
likumīgu aizstāvību. Līdzdarbošanos DLTSA 
darbā LBAS uzskata par ļoti svarīgu un nozīmī
gu, jo tieši šajā apakškomisijā tiek izskatīti visi 
grozījumi Darba likumā. Par būtisku atzīstams 
pēc arodbiedrību kā sociālo partneru ieteikuma 
iedibinātais princips, ka netiek pieļauta grozīju
mu Darba likumā virzīšana uz izskatīšanu valdī
bā, ja pirms tam tie nav apspriesti DLTSA. 

Lai pievērstu atbildīgo institūciju uzmanību 
darba tiesību problēmjautājumiem, 2009. gada 
7. un 8. decembrī LBAS rīkoja starptautisku 
forumu “Darba tiesības un to ievērošana eko
nomiskās krīzes pārvarēšanai”, lai ekonomiskās 

lejupslīdes apstākļos diskutētu par darbinieku 
tiesisko aizsardzību. Šis forums tika augsti no
vērtēts par aktuālas tēmas izvēli, juridisko kva
litāti un kompetento pārstāvniecību. Forumā 
piedalījās Latvijas, Polijas un Zviedrijas darba 
tiesību eksperti, kā arī LBAS sociālie partne
ri – valdības un ministriju vadītāji un pārstāv
ji, Latvijas Darba devēju konfederācijas un 
Latvijas Pašvaldību savienības vadītāji, kā arī 
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas sekretari
āta vadītāja Katelīna Pasjē (Catelene Passchier).

Foruma gaitā vispusīgi tika analizēta darba 
koplīgumu slēgšanas sistēma Eiropā, īpašu vērī
bu pievēršot darba koplīgumu praktiskajai no
zīmei. Pastiprināta uzmanība tika veltīta valsts 
sektorā strādājošo pamattiesībām un to iero
bežojumiem, kā arī aktuālās situācijas ietekmei 
uz koplīgumu nosacījumu īstenošanu saistībā 
ar budžeta ierobežojumiem. Foruma gaitā tika 
analizēti Latvijas darba vidē biežākie darba strī
du iemesli un diskutēts par sociālo partneru 
lomu darba strīdu risināšanā.

Sasaucoties ar foruma galveno tematiku, 
2009. gada nogalē klajā nāca LBAS izdotais 
metodiskais materiāls “Darba koplīguma loma 
darba tiesiskajās attiecībās”, kas ikvienam pie
ejams LBAS interneta mājas lapā www.lbas.lv.

LBAS turpina darbu pie elektronizētās datu 
bāzes par darba līgumiem un ģenerālvienoša
nos nozarēs pilnveidošanas, lai plašākai audito
rijai sniegtu informāciju par darba koplīgumu 
saturu uzņēmumos, kas dotu lielāku iespēju 
pārņemt labo praksi.

Veikti būtiski grozījumi 
Darba likumā
No 2010. gada 25. marta spēkā ir Darba likuma 
jaunā redakcija ar visapjomīgākajiem grozīju
miem kopš likuma stāšanās spēkā 2002. gada 
1. jūnijā. Ar veiktajiem grozījumiem precizēti 
un papildināti vairāki likuma panti, nodrošinot 
gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem iespēju 
labāk realizēt savas tiesības un izpildīt savus pie
nākumus, samazinot negodprātīgas rīcības un li
kumu normu patvaļīgas interpretācijas iespējas. 

Būtiskākais ieguvums darbiniekiem līdz ar 
Darba likuma grozījumiem ir vieglāka koplī
gumu noslēgšana, kas ir garantija sakārtotākai 

Darba tiesības – pastāvīgā LBAS uzmanības centrā

Nereti Darba likuma 
pārkāpumi bijuši iespējami 
tikai tāpēc, ka darbiniekiem 
trūcis informācijas par tām 
likuma normām, kas regulē 
darba tiesiskās attiecības.
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darba videi. Darba likuma jaunajā redakci
jā noteikts arī tas, ka darbiniekam, kas strādā 
Eiropā, ir jānodrošina tādi apstākļi, kādus pa
redz tās valsts likumdošana, kurā darbinieks 
strādā. Svarīgi, ka ir pagarināti termiņi, kādos 
darbinieks var aizstāvēt savas tiesības. Tāpat ir 
precizēts darba laika regulējums, darba laika 
uzskaites un apmaksas kārtība, kā arī veikta 
virkne citu izmaiņu. Darba likuma grozījumu 
tapšanas gaitā LBAS eksperti aktīvi iesaistījās to 
apspriešanā, piedāvājot savus risinājumus dar
ba ņēmēju interešu aizstāvībai.

Nereti Darba likuma pārkāpumi bijuši ie
spējami tikai tāpēc, ka darbiniekiem trūcis in
formācijas par tām likuma normām, kas regulē 
darba tiesiskās attiecības. Lai sekmētu pēc iespē
jas plašākas auditorijas izpratni par Darba liku
mu kā svarīgāko likumu darba tiesisko attiecību 
regulējumā, LBAS ar ESF atbalstu jau divreiz iz
devusi grāmatu “Darba likums ar komentāriem”. 
Pirmā grāmata klajā nāca 2007. gadā, bet otrā – 
2010. gada sākumā, operatīvi reaģējot uz jauno 
Darba likuma redakciju. 

Jaunākajā grāmatā detalizēti izskaidroti liku
ma panti, ilustrējot tos ar piemēriem, kas liku
ma normas padara labāk saprotamas un praksē 
ļauj izvairīties no vienu un to pašu normu atšķi
rīgas interpretācijas, kas subjektīvu interešu dēļ 
darba strīdu gadījumos var novest pie kardināli 
atšķirīgiem rezultātiem. LBAS uzsver, ka tādas 
situācijas nav pieļaujamas. Šī izdevuma unikali
tāte un īpašā vērtība ir tajā publicētā judikatūra 
jeb tiesu prakses piemēri gan no Latvijas, gan 
citām Eiropas valstīm. Te publicēti arī paraug
aprēķini, kas juridiski specifiskajā terminoloģi
jā formulētos likuma pantus padara vieglāk uz
tveramus (piemēram, kā aprēķināt virsstundu 
darbu, atvaļinājuma dienas u. c.).

Grāmatas galvenā mērķauditorija ir darbi
nieki, darba devēji, juristi un studenti, kā arī 
tiesneši, kuri pārsvarā izskata darba attiecību 
strīdus. Grāmatas bezmaksas eksemplāri no
nākuši Latvijas bibliotēkās, bet grāmatas saturs 
elektroniskā formātā ikvienam interesentam 
bez maksas pieejams LBAS interneta mājas 
lapā www.lbas.lv. Paredzēts arī, ka laika gaitā, 
parādoties būtiskai jaunai informācijai, likuma 
komentāri nepieciešamības gadījumā tiks pa
pildināti, precizēti un ievietoti grāmatas elek
troniskajā versijā. 

Darba likums arī tā aktuālajā redakcijā nav 
sastindzis dokuments, un tajā arī turpmāk tiks  
veiktas izmaiņas. Cita starpā LBAS juristi ir pie
vērsuši uzmanību Eiropas Komisijas norādīta
jām Latvijas Darba likuma neatbilstībām Darba 
laika direktīvas normām. Tāpat LBAS uzskata, 
ka Darba likumā būtu nepieciešams ietvert de
finīcijas par sociālo partneru statusu un sociālo 
dialogu.

LBAS konsultanti sniedz padomus
LBAS pieredze liecina, ka sociāli ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanās Latvijā ietekmējusi 
darba tiesību pārkāpumu skaitu – tas jūtami 
pieaudzis. Tāpēc aizvien vairāk darbinieku 
meklē kompetentu atbalstu darba tiesisko at
tiecību risināšanā. Lai nodrošinātu šādu iespē
ju, ESF projekta “Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu praktiska piemēroša
na nozarēs un uzņēmumos” ietvaros 2008. un 
2009.  gada mijā – tieši tajā brīdī, kad Latvijā 
sākās ļoti straujš bezdarba kāpums, – Rīgā, 
Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā tika iz
veidoti LBAS konsultāciju centri, kuros ikviens 
iedzīvotājs var saņemt bezmaksas konsultācijas 

Viens no LBAS rīkotās 
informatīvās kampaņas 
“Zini savas tiesības!” 
pasākumiem 2009. gada 
12. novembrī notika 
Dobeles Pieaugušo 
izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā, kur ar iedzīvotājiem 
tikās (no kreisās) Zemgales 
reģionālās VDI vadītājs 
Valdis DŪMS, NVA 
Dobeles filiāles vadītāja 
Ilze INDRIKOVA, LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris 
KRĪGERS un LBAS Jelgavas 
konsultāciju centra vadītāja 
Ligita BRAHMANE. 
Diskusiju vadīja žurnālists 
Ansis BOGUSTOVS.

Nepilnu triju gadu laikā 
LBAS konsultanti darba 
tiesību jautājumos kopumā 
snieguši konsultācijas un 
juridisko atbalstu vairāk 
nekā 5000 gadījumos. 
Vairāk nekā 1000 gadījumi 
bijuši saistīti ar pirmstiesas 
brīdinājumu vai prasības 
pieteikumu tiesai 
gatavošanu.

DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA

Foto – Ligita Dāvidsone
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darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos. 
LBAS konsultanti sniedz atzinumus par darba 
līgumu, darba koplīgumu un darba devēju rī
kojumu atbilstību normatīvajiem aktiem darba 
tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kā arī 
nepieciešamības gadījumos palīdz sagatavot 
prasības pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba 
tiesiskās attiecības. LBAS konsultanti dodas arī 
izbraukumos, lai sniegtu padomus strādājoša
jiem uz vietas uzņēmumos. 

Lai arī reģistrētā bezdarba statistiskais līme
nis no 2010. gada marta pamazām krītas, LBAS 
konsultāciju centru noslodze arī 2011. gadā sa
glabājusies augstā līmenī, jo sociālā spriedze un 
ekonomiskā nestabilitāte nav mazinājusies, kas 
arī provocē aizvien jaunus darba tiesisko attiecī
bu un darba aizsardzības prasību pārkāpumus. 
LBAS konsultanti visvairāk sūdzību saņēmuši 
par darba samaksas piedziņu, kā arī par neko
rektu darba devēju rīcību darbinieku atlaišanas 
gadījumos. Darba devēji nereti pārkāpj darbi
nieku atlaišanas procedūru – neievēro darba 
uzteikuma termiņus, neizvērtē priekšrocības 
darbinieku skaita samazināšanas gadījumos, at
laiž darbiniekus slimības vai bērna kopšanas at
vaļinājuma laikā, tāpat atlaiž darbiniekus, viņus 
par to neinformējot, slēpjot šo informāciju no 
Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī neizsniedzot 
darbiniekiem nepieciešamos dokumentus.

Nepilnu triju gadu laikā LBAS konsultan
ti darba tiesību jautājumos kopumā snieguši 
konsultācijas un juridisko atbalstu vairāk nekā 
5000 gadījumos. Vairāk nekā 1000 gadījumi bi
juši saistīti ar pirmstiesas brīdinājumu vai pra
sības pieteikumu tiesai gatavošanu. Šī statistika 
norāda, ka LBAS konsultantu atbalsts daudzos 
gadījumos tiek meklēts nopietni samilzušu 
darba strīdu gadījumos, kad darbinieki vairs 
nesaskata citu iespēju panākt savu taisnību, kā 
vien doties uz tiesu. LBAS konsultantu sniegtā 
palīdzība daudzos gadījumos darba ņēmējiem 
ir bijusi izšķiroša, lai savu tiesību aizstāvībā pa
nāktu pozitīvu rezultātu. 

Krīze iedragājusi darba tiesisko vidi
Sākot no 2009. gada, pēc LBAS pasūtījuma 
regulāri tiek veikti socioloģiskie pētījumi par 
darba tiesību problēmjautājumiem. Apkopotā 
un publiskotā informācija atklāj gan biežāk pie
ļautos darba tiesību pārkāpumus, gan sniedz 
vispusīgu ieskatu par to, kāda ir sabiedrības 
izpratne par situāciju darba tirgū un attieksme 
pret to. Līdztekus šiem pētījumiem LBAS gata
vo savus priekšlikumus par darba tiesību pro
blēmjautājumu iespējamajiem risinājumiem.

Pētījumu rezultāti liecina, ka līdz ar krīzes 
iestāšanos situācija darba tiesību jomā ievēro
jami pasliktinājusies, turklāt no jauna parādīju

šies tādi darba tiesību pārkāpumi, kuri pēdējos 
gados jau šķita izskausti. Darba tiesību eksperti 
prognozē, ka arī turpmāk varētu būt sagaidāma 
ievērojama strādājošo tiesiskās situācijas un 
darba apstākļu pasliktināšanās, skaidrojot to ar 
darba devēju pieaugošo vēlmi ietaupīt līdzek
ļus, kur vien iespējams. Parādījusies arī jauna 
bīstama tendence, kad darbinieki vairs neceļ 
iebildumus par darba tiesību pārkāpumiem un 
ir gatavi ar tiem samierināties, turklāt atseviš
ķos gadījumos tieši darbinieki kļūst par likumu 
pārkāpumu iniciatoriem, piemēram, pieprasot 
darba devējam, lai alga tiktu izmaksāta aplok
snē. Pētījumu rezultāti apliecina, ka vairāk nekā 
puse – 52 % – iedzīvotāju būtu gatavi no darba 
devēja daļu algas vai visu algu saņemt aplok
snē. Uz algas saņemšanu aploksnēs lielākoties 
ir gatavi vīrieši, kā arī cilvēki vecuma grupā no 
15 līdz 34 gadiem. Aplokšņu algas vairāk akcep
tē darbinieki ar zemāku izglītību un mazākiem 
ieņēmumiem. Vēlme nemaksāt nodokļus ir ļoti 
bīstama tendence sabiedrībai kopumā. Lai to 
novērstu, ir jāapkopo likumdevēju un visu so
ciālo partneru spēki. 

Pētījuma gaitā atklājies arī tas, ka Latvijas 
iedzīvotājiem trūkst zināšanu par darba tiesis
kajām attiecībām – 42 % aptaujāto darba ņē
mēju atzinuši, ka viņu informētība par darba 
tiesībām ir tika vāja, ka viņi pat īsti nezinātu, 
kā rīkoties, ja viņus skartu darba tiesību pārkā
pumi. LBAS uzskata, ka tas sabiedrībai kopumā 
ir ļoti nopietns signāls, jo darbinieks bez zinā
šanām par savām darba tiesībām var pat nepa
manīt to pārkāpumus no darba devēja puses. To 
apliecina arī Latvijas uzņēmumos pieaugošais 
darba tiesību pārkāpumu skaits un īpatsvars. 
Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs ekonomiski 
aktīvajā vecumā vismaz reizi ir saskāries ar si
tuāciju, kad darba devējs nav izmaksājis atlai
šanas pabalstu vai kādu citu pienākošos naudas 
kompensāciju vai piespiedis rakstīt atlūgumu ar 
pamatojumu “pēc paša vēlēšanās” vai “pusēm 
vienojoties”. 

Un tieši tāpēc arodbiedrības iespējami lielu 
uzmanību pievērš sabiedrības izglītošanai. 

Sabiedrībai ir nepieciešamas 
zināšanas par darba tiesībām
2010. gada nogalē LBAS ar ESF atbalstu iz
vērsa plašu informatīvo kampaņu “Zini darba 
tiesības! Esi drošs!”, kuras mērķis bija sekmēt 
Latvijas iedzīvotāju izpratni par darba tiesisko 
attiecību normām un to piemērošanu praksē. 

 Lai piesaistītu plašāku auditoriju, un jo 
īpaši jaunu cilvēku uzmanību, kampaņas ak
tivitātes tika izvērstas arī sociālajā portālā 
draugiem.lv. Kampaņas gaitā Rīgā, Madonā, 
Bauskā, Preiļos, Ventspilī, Dobelē, Smiltenē, 

2010. gada sākumā, 
operatīvi reaģējot uz 
jauno Darba likuma 
redakciju, LBAS izdeva 
grāmatu “Darba likums 
ar komentāriem”, kurā 
detalizēti izskaidroti 
likuma panti, ilustrējot tos 
ar piemēriem, kas likuma 
normas padara labāk 
saprotamas un praksē 
ļauj izvairīties no vienu un 
to pašu normu atšķirīgas 
interpretācijas.

LBAS konsultanti darba 
tiesisko attiecību un darba 
aizsardzības jautājumos 
reģionos
Jelgavā – Ligita Brahmane
Liepājā – Guntis Gūtmanis,

 Jānis Neimanis  
Valmierā – Linda Pētersone
Daugavpilī – 

Ingrīda Gradkovska

Konsultanti darba tiesisko 
attiecību jautājumos 
Kaspars Rācenājs, 
Māris Simulis

Konsultants darba 
aizsardzības jautājumos 
Mārtiņš Pužuls
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Saldū un Krāslavā tika organizētas konsultā
cijas par to, kā darbiniekiem rīkoties gadīju
mos, kad tiek pārkāptas viņu darba tiesības. 
Visvairāk cilvēki interesējas par darba samak
sas piedziņu, darba tiesisko attiecību izbeig
šanu un atjaunošanu darbā. Daudzi jautājumi 
bija saistīti ar darba laiku – gan par darba laika 
neievērošanu, gan nesamērīgu slodzi saistībā 
ar summēto darba laiku, par virsstundu neuz
skaitīšanu un neapmaksāšanu, par darba de
vēju prasībām, lai darbinieki dotos piespiedu 
bezalgas atvaļinājumos, kā arī par darba devēju 
atteikumiem piešķirt atvaļinājumu.

Līdztekus LBAS izvērstajām aktivitātēm 
televīzijā un reģionālajos kinoteātros tika de
monstrētas Valsts darba inspekcijas sagatavo
tās animācijas filmas par aktuālākajām darba 
tiesību tēmām. 

Kampaņas laikā tika izveidota īpaša inter
neta mājas lapa www.darbatiesibas.lv. Tā bija 
iespē ja ikvienam virtuāli uzdot savus jautāju
mus LBAS konsultantiem un saņemt izsmeļošas 
atbildes. Kampaņas mēneša laikā šo mājas lapu 
apmeklēja vairāk nekā 20 000 interesentu. Šajā 
laikā virtuālajā vidē tika sniegtas arī vairāk nekā 
300 individuālas atbildes. Šīs mājas lapas īpaša 
vērtība ir ne tikai tajā apkopotā informācija un 
padomi, bet arī tas, ka www.darbatiesibas.lv 
turpina strādāt joprojām. Un vietne aizvien tiek 
papildināta ar jaunu un noderīgu informāciju.

Vērtējot arodbiedrību paveikto iedzīvotāju 
informēšanā par darba tiesībām un konkrē
tos šīs vērienīgās kampaņas rezultātus, LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers atzīst, ka pama
zām iedzīvotāju informētība pieaug, taču vēl 
nav iemesla teikt, ka darbiniekiem būtu pie
tiekama izpratne par dažādu problēmsituāci
ju risināšanu. Krietni labāka situācija ir tajā 
darba vidē, kur darbojas arodbiedrības, kas 
regulāri papildina savu biedru zināšanas dar
ba tiesību jomā. 

Lai pievērstu uzmanību arī darba devēju laba
jai praksei, kampaņas laikā www.darbatiesibas.lv 
bija iespējams balsot par atbildīgāko darba de
vēju – uzņēmumu, kurš rūpējas par savu darbi
nieku tiesību ievērošanu. Kopumā tika pieteikti 
34 uzņēmumi, bet visvairāk balsu un atbildīgā
kā darba devēja gods tika AS “Cēsu alus”.

Kampaņas ietvaros tika izdoti vairāki in
formatīvie materiāli ar īsiem un viegli uztve
ramiem skaidrojumiem par darba tiesībām 
150 000 eksemplāru lielā kopējā tirāžā. Tie tika 
izplatīti gan publisko konsultāciju laikā, gan in
teraktīvajās ekspozīcijās lielākajos tirdzniecības 
centros, gan citu LBAS aktivitāšu ietvaros, lai 
papildinātu un nostiprinātu iedzīvotāju pamat
zināšanas darba tiesībās. 

LBAS jurista Kaspara Rācenāja komentāri 
par aktualitātēm darba tiesību jomā regulāri 

tiek publicēti izdevumā “LBAS Vēstis” un laik
raksta “Latvijas Vēstnesis” specializētajā inter
neta portālā “Par likumu un valsti” (lv.lv), kurā 
tiek aplūkoti tiesiskā regulējuma jautājumi. 

Latvijas Radio 1 klausītāju lielu atsaucību ie
guvusi LBAS ekspertu regulāra piedalīšanās rai
dījumā “Krustpunktā”. Šā raidījuma tiešajā ēterā 
ikvienam, telefoniski sazinoties ar radiostudiju, 
ir iespēja uzdot savu jautājumu par darba attie
cībām un saņemt kompetentu atbildi problēmas 
risinājumam. LBAS juristi un darba tiesisko at
tiecību eksperti piedalās arī dažādās TV pārrai
dēs, tostarp LTV 1 raidījumā “Viss notiek”, pie
vēršot plašas auditorijas uzmanību darba tiesību 
tematikai, uzsverot arī to kaitējumu, ko sabied
rībai kopumā nodara aplokšņu algas, nelegālā 
nodarbinātība un ēnu ekonomika. 

Lai diskusijas par darba tiesībām un darba 
drošību vairāk būtu pieejamas arī cilvēkiem ar 
invaliditāti, 2011. gadā LBAS izveidojusi sadar
bību ar LTV 1 raidījumu “Kopā”. Tas ir vienīgais 
TV raidījums Latvijā, kas tiek veidots, ņemot 
vērā tieši tās problēmas un izaicinājumus, ar 
kādiem ikdienā saskaras invalīdi. ESF projekta 
ietvaros ik mēnesi viens no raidījumiem tiek 
veltīts tematikai, kas darba tirgū un darba attie
cībās īpaši aktuāla invalīdiem. 

Liela uzmanība darba tiesiskajiem aspek
tiem tiek pievērsta konkursā profesionālās iz
glītības iestāžu audzēkņiem “Profs” un konkur
sā vispārizglītojošo skolu audzēkņiem “Smārts”. 
(Plašāk par šīm aktivitātēm skat. sadaļā “Mūžu 
dzīvo – mūžu mācies”.)

No 2009. gada ar ESF finansiālu atbalstu lat
viešu un krievu valodā tiek izdots LBAS biļe
tens “Darbinieku Avīze” par darba attiecībām 
un darba drošību. Ik gadu klajā nāk četri biļete
ni. Katrs no tiem 300 000 eksemplāru lielā ko
pējā tirāžā tiek izplatīts visā Latvijā. Visas LBAS 
publikācijas elektroniskā formātā ir pieejamas 
interneta mājas lapā www.lbas.lv l

Kampaņas  
“Zini darba tiesības!  
Esi drošs!” ietvaros tika 
izveidota īpaša darba 
tiesībām veltīta interneta 
mājas lapa  
www.darbatiesibas.lv, 
kā arī izdoti vairāki 
informatīvie materiāli 
ar īsiem un viegli 
uztveramiem skaidrojumiem 
par darba tiesībām 
150 000 eksemplāru  
kopējā tirāžā. 

DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA
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Pamatu pamats – droša darba vide

Darba drošība parasti 
ir pirmā, kas cieš, kad 
rodas nepieciešamība 
vai tikai vēlme ietaupīt 
līdzekļus. Darba drošībai 
atvēlot mazāk resursu un 
nepievēršot tai pietiekamu 
uzmanību, veidojas lielāks 
apdraudējums darba 
ņēmēju veselībai un 
dzīvībai. 

Ja cilvēks katru dienu ar prieku dodas 
uz darbu, tad tas nozīmē gan to, ka 
viņam šis darbs patīk, un, vistica

māk, arī to, ka viņš strādā drošā un sakārtotā 
darba vidē. Tāpēc gods katram darba devējam, 
kas saviem darbiniekiem nodrošina labus aps
tākļus. Bet, ja kāds apgalvo, ka darba vidē, kur 
viņš strādā, nav nekādu riska faktoru, tad, vis
ticamāk, cilvēks tos vienkārši neapzinās vai nav 
pietiekami informēts – nav tādas darba vides, 
kurā nepastāvētu kāds riska faktors.

Sakārtota darba vide un veselībai nekaitīgi 
darba apstākļi samazina nelaimes gadījumu 
iespēju darbā un samazina arodslimību veido
šanās risku, palielina produktivitāti, saliedē ko
lektīvu un vienkārši rosina strādāt labāk. Tiesa, 
krīze ir ienesusi zināmas korekcijas arī attiek
smē pret darba vides drošību – darba devēji 
vairāk domā par biznesa rezultātiem, atļaujo
ties mazāk uzmanības pievērst videi, kurā šie 
rezultāti top. Darba drošība parasti ir pirmā, 
kas cieš, kad rodas nepieciešamība vai tikai 
vēlme ietaupīt līdzekļus. Darba drošībai atvēlot 
mazāk resursu un nepievēršot tai pietiekamu 
uzmanību, veidojas lielāks apdraudējums dar
ba ņēmēju veselībai un dzīvībai. Pēdējos gados 
uzņēmumos samazinājies darba aizsardzības 
speciālistu skaits, līdz ar to pakāpeniski krītas 
darba drošības iekšējā kontrole un uzraudzība. 
Un galvenais nelaimes gadījumu cēlonis darbā 
ir drošības noteikumu neievērošana, kā arī pašu 
cilvēku neuzmanīga rīcība. Tādi ir LBAS darba 
aizsardzības ekspertu secinājumi.

Pēdējos gados nelaimes gadījumu skaits 
statistiski krities, taču tas pārsvarā noticis uz 
ražošanas apjomu samazināšanās rēķina – ir 
samazinājies darba vietu un nodarbināto skaits. 
Parādoties pirmajām ekonomiskās atveseļoša
nās pazīmēm, tās saistās ne tikai ar cerībām uz 
izkļūšanu no krīzes, bet arī iezīmē augšupejošu 
tendenci nelaimes gadījumu statistikas līknē 
2011. gada pirmajā ceturksnī. Turklāt jāņem 
vērā, ka ne visi nelaimes gadījumi darbā tiek 
reģistrēti un izmeklēti likumā paredzētajā kār
tībā. Līdz ar to informācija nav pilnīga.

2010. gada oficiālā statistika liecina, ka 
Latvijā notikuši 1187 nelaimes gadījumi, no ku
riem 164 bijuši smagi, bet 23 gadījumos cilvēki 
gājuši bojā. Taču darba aizsardzības pētnieki 

norāda, ka situāciju precīzāk atklāj attiecība 
“2000 cietušo uz vienu bojā gājušo”. Tātad pērn 
Latvijā tie varētu būt vairāk nekā 40 000 cilvē
ku, kas cietuši darbā notikuša nelaimes gadīju
ma dēļ. Galvenais nelaimes gadījumu cēlonis 
darbā ir slikta darba organizācija, nepiemēroti 
darba apstākļi, nepietiekama darbinieku ins
truktāža un apmācība, kā arī pašu darbinieku 
neuzmanīga rīcība.

Latvijā vīriešu vidējais mūža ilgums ir 
66  gadi, bet sieviešu – 77 gadi, kas ir par ap
tuveni 10 gadiem īsāks nekā vidēji Eiropas 
Savienībā. Kā galvenais cēlonis šādai neap
skaužamai situācijai tiek minēts smags darba 
mūžs cilvēka veselībai nelabvēlīgos un bīsta
mos apstākļos, kādos nākas strādāt lielai daļai 
mūsu valsts iedzīvotāju. Pēdējā laikā darba vidē 
ienākuši jauni riska faktori, piemēram, būtis
ki pieaudzis psihoemocionālā stresa līmenis, 
kas nelabvēlīgi ietekmē attiecības kolektīvā. 
Daudzviet pārāk liela slodze un nepietiekams 
atpūtas laiks noved pie darbinieku pārstrādāša
nās. Zīmīgi, ka šie riska faktori retāk sastopami 
uzņēmumos, kuros darbojas arodorganizācijas 
un ir noslēgti koplīgumi. 

Viena no nepatīkamām pēdējo gadu ten
dencēm ir pirmreizēji konstatēto arodslimību 
pieaugums.

Darba vides pētnieki secinājuši, ka nelaimes 
gadījumi darbā biežāk notiek ar vīriešiem, bet 
arodslimības biežāk tiek reģistrētas sievietēm. 
Lai gan nelaimes gadījumos darbā vairāk nekā 
divas reizes biežāk cieš vīrieši, pēdējos gados 
cietušo skaits uz 100 000 nodarbināto vīriešu 
samazinās, bet sieviešu – palielinās. Taču darba 
vides nelabvēlīgās ietekmes dēļ veselības trau
cējumi vienlīdz bieži skar abu dzimumu darbi
niekus. Un izrādās, ka sievietes pret darba aiz
sardzības prasībām izturas neapzinīgāk.

2010. gadā veiktā nodarbināto aptauja atklāj, 
kādus darba vides riska faktorus biežāk sajūt un 
no kuriem cieš strādājošie. Būtiski, ka vīriešiem 
un sievietēm tie ir atšķirīgi ne tikai tāpēc, ka 
dažādās profesijās atšķiras nodarbināto sieviešu 
un vīriešu īpatsvars, bet arī tāpēc, ka sievietēm 
un vīriešiem var būt atšķirīga attieksme pret 
vieniem un tiem pašiem darba vides riskiem. 

Būtiskākie darba vides riska faktori, no ku
riem visbiežāk cieš vīrieši, ir smagu priekšmetu 
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Pēdējos gados nelaimes 
gadījumu skaits statistiski 
krities, taču tas pārsvarā 
noticis uz ražošanas apjomu 
samazināšanās rēķina –  
ir samazinājies darba vietu 
un nodarbināto skaits. 
Parādoties pirmajām 
ekonomiskās atveseļošanās 
pazīmēm, tās saistās arī 
ar augšupejošu tendenci 
nelaimes gadījumu 
statistikas līknē 2011. gada 
pirmajā ceturksnī. 

nešana vai pārvietošana; darbs piespiedu pozā; 
darbs ārā dažādos laikapstākļos, ko rada gada
laiku maiņa; tiešs kontakts ar cilvēkiem, kas nav 
darbabiedri, piemēram, pircējiem veikalā, pasa
žieriem sabiedriskajā transportā, audzēkņiem 
skolā, pacientiem ārstniecības iestādē, klien
tiem apkalpojošajā sfērā; vienveidīgas kustības; 
dažādu izgarojumu, dūmu, putekļu vai bīstamu 
ķīmisku vielu ieelpošana; laika trūkums; caur
vējš; augsts trokšņa līmenis darba vidē, kā arī 
virsstundu darbs.

Savukārt sievietes darba vidē visbiežāk sa
skaras ar tiem riska faktoriem, ko rada komuni
kācija ar citiem cilvēkiem, piemēram, apkalpo
jot pircējus vai klientus, sniedzot medicīnisko 
palīdzību, strādājot skolā... Tad seko tādi riska 
faktori kā darbs piespiedu pozā; vienveidīgas 
kustības; smagu priekšmetu nešana vai pārvie
tošana; laika trūkums; darbs ar datoru, kas il
gumā pārsniedz divas stundas dienā; caurvējš; 
virsstundu darbs; zema temperatūra darba tel
pās, kā arī izgarojumu, dūmu, putekļu vai bīsta
mu ķīmisku vielu ieelpošana.

Darba vides risku pētnieki centušies rast arī 
atbildi uz jautājumiem, kāpēc sievietes mazāk 
runā par darba vides riska faktoriem, bet sievie
tēm biežāk tiek reģistrētas arodslimības. Izrādās, 
ka iemesls ir sieviešu labāka informētība par 
sociālajām garantijām arodslimību gadījumos. 
Ņemot vērā to, ka arodslimību diagnosticēšanas 
un formalitāšu kārtošanas process ir visai garš 
un prasa diezgan lielu pacietību un uzņēmību, 
sievietes to biežāk noved līdz galam, lai varētu 
saņemt paredzēto kompensāciju no valsts, bet 
vīrieši šo procesu biežāk mēdz atstāt pusratā. 

Tajā pašā laikā LBAS darba drošības speciā
listi atzīst, ka sievietes, salīdzinot ar vīriešiem, 
ir mazāk informētas par darba aizsardzības jau
tājumiem un darba vides riska faktoriem, tāpēc 
ne vienmēr tos atpazīst, līdz ar to viņas sevi 
šiem riskiem pakļauj biežāk, reizumis pat ne
apzinoties, ka apdraud savu veselību. Statistika 
arī liecina, ka sievietes retāk nekā vīrieši lieto 
individuālos aizsardzības līdzekļus vai izmanto 
citas preventīvas iespējas, lai izvairītos no dar
ba vidē iespējamajiem riskiem. Un vēl – sievie
tes ir mazāk izturīgas pret dažādu riska faktoru 
iedarbību. 

Līdz ar jauniem procesiem un jaunām teh
noloģijām darba vidē ienāk arī jauni un pa
gaidām vēl pietiekami nenovērtēti darba vides 
riski – tie, iespējams, jau ir turpat līdzās, tikai 
mēs tos vēl neesam saskatījuši un novērtējuši. 
Un te nu arodbiedrībām un viņu uzticības per
sonām ir nopietns izaicinājums laikus pamanīt 
šos apdraudējumus, lai rosinātu darba devējus 
tos novērst. 

Darba vidē īpaši apdraudēti ir jaunie darbi
nieki – apmēram puse no cilvēkiem, kas cietu

ši nelaimes gadījumos darbavietās, ir bijuši ar 
nelielu darba stāžu (līdz trim gadiem). Tāpēc 
LBAS šo jauno darbinieku problēmu ne tikai 
cieši tur savā redzeslokā, bet arī cenšas topo
šos darba ņēmējus pēc iespējas labāk sagatavot 
turpmākajām darba gaitām, veidojot saistošus 
izglītojošus konkursus, kuros dominē darba 
drošības tēma. Profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņi tiek iesaistīti konkursā “Profs”, bet 
vispārizglītojošo skolu audzēkņi – konkursā 
“Smārts”. Atzīstot, ka apgūt pamatzināšanas par 
drošību nekad nav par agru, LBAS ar Eiropas 
finansējuma atbalstu radīja “ToDo drošo māju”, 
kurā noderīgas zināšanas ar rotaļu un spēļu pa
līdzību apguvuši pirmsskolas vecuma bērni un 
jaunāko klašu skolēni. (Plašāk par šīm aktivitā-
tēm skat. sadaļā “Mūžu dzīvo – mūžu mācies”.)

Ik gadu LBAS rīko īpašu darba drošības 
tematikai veltītu konferenci, kas piesaistīta 
Pasaules darba aizsardzības dienai 28. aprīlī. To 
gaitā arodbiedrību aktīvistu un ekspertu, darba 
devēju un valsts institūciju pārstāvju uzmanība 
tiek pievērsta svarīgākajām tendencēm dar
ba aizsardzībā, īpaši akcentējot labo praksi un 
inovācijas šajā jomā, lai veicinātu darba aizsar
dzības pasākumu efektivitāti un darba vides uz
labošanos kopumā. Ar katru gadu tiek pilnvei
dots ne tikai konferences saturs, bet arī norises 
forma. 

2009. gadā viena konferences diena tika 
atvēlēta, lai papildinātu uzticības personu un 
arodbiedrību aktīvistu zināšanas un praktiskās 
iemaņas elektrodrošībā un ugunsdrošībā, bet 
otrajā dienā risinājās diskusijas par novitātēm 
darba aizsardzības jomā.

Lai darba aizsardzības tematikai piesaistī
tu plašāku auditoriju, 2010. gadā pirms noslē
dzošās konferences Rīgā tika rīkotas reģionālās 
konferences tajās pilsētās, kur atrodas LBAS 
konsultāciju centri darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības jautājumos – Liepājā, Jelgavā, 

Avots: Valsts darba inspekcija
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Valmierā un Daugavpilī. Šāds konferences mo
delis darba aizsardzības diskusijas padarīja pie
ejamākas un ļāva detalizētāk analizēt katram re
ģionam īpaši aktuālas situācijas. 2011. gadā tika 
saglabāts šis konferences modelis, vien mainot 
reģionālo konferenču norises vietas – diskusijas 
tika rīkotas Rēzeknē, Bauskā, Cēsīs un Ventspilī.

Šīs plašās konferences ne tikai dod iespē
ju papildināt zināšanas, bet arī ir labs stimuls  
ieviest efektīvākus darba drošības un aizsardzī
bas pasākumus. Viens no veidiem, kā to sek
mēt, būtu uzticības personu skaita palielināša
na uzņēmumos.

Uzticības personas veic sabiedrisko uzrau
dzību par to, kā uzņēmumos un iestādēs tiek 
ievēroti valsts normatīvie akti, tā aizstāvot dar
ba ņēmēju intereses darba aizsardzībā. Latvijā 
ir aptuveni 50 000 uzņēmumu, bet tajos darbo
jas tikai 4000 uzticības personu. Te mums ir ko 
pamācīties no Eiropas Savienības tā sauktajām 
vecās demokrātijas valstīm – tajās uzticības per
sonas darbojas 60 – 80 % uzņēmumu. Latvijā 
uzticības personu ievēlēšanu galvenokārt slāpē 
darba devēji, kas uzskata, ka tas ir tikai lieks 
uzraudzības posms. LBAS ir cits viedoklis – uz
ticības personas, kurām ir tiesības brīvi izteikt 
savu un nodarbināto viedokli par uzņēmuma 
darba aizsardzības sistēmu, savus pienākumus 
veic būtībā ne tikai nodarbināto interesēs – kat
ra darba vides riska apzināšanās un novēršana, 
nepieļaujot nelaimes gadījumus, ir svarīga arī 
darba devējam. Uzticības personām ir arī liela 
loma jauno darbinieku apmācībā darba drošības 
jomā. Tāpēc arodbiedrības uzskata, ka uzticības 
personu esamība uzņēmumos veicina darba 
drošības līmeņa paaugstināšanos kopumā.

Lai veicinātu darbinieku un visas sabiedrī
bas izpratni par labu darba vidi, LBAS par vienu 
no saviem tiešajiem uzdevumiem uzskata izglī
tojošu un informējošu materiālu izdošanu. To 
nepieciešamību apliecina arī socioloģisko pētī

jumu rezultāti, kas norāda, ka tieši darbinieku 
zināšanas darba aizsardzībā un vēl citās ar dar
ba attiecībām saistītās jomās nav pietiekamas. 

Būtisks LBAS ieguldījums sabiedrības izglī
tošanā darba drošības un darba aizsardzības 
jomā ir sešu grāmatu – “Darba drošība”, “Darba 
apstākļi un veselība darbā”, “Ergonomika dar
bā”, “Psihosociālā darba vide”, “Darba higiēna” 
un “Darba aizsardzības apmācību metodes” – 
izdošana 2010. gadā. Svarīgi, ka šīs grāmatas 
ir noderīgas ikvienam darba attiecībās iesais
tītajam – darba devējiem, darba aizsardzības 
speciālistiem, uzticības personām, darbinieku 
pārstāvjiem un darba ņēmējiem.

Veiksmīga sadarbība LBAS ir izveidoju
sies ar Valsts darba inspekciju (VDI), kura 
2007.  gada 9. maijā tika apliecināta, parakstot 
abpusēju vienošanos. Šī vienošanās cita starpā 
paredz, ka LBAS sniedz VDI informāciju par 
darba tiesību un darba aizsardzības noteikumu 
pārkāpumiem uzņēmumos, kuros strādā LBAS 
dalīborganizāciju biedri. Savukārt VDI atbalsta 
uzticības personu ievēlēšanu un darbību uzņē
mumos, lai nostiprinātu un attīstītu darba aiz
sardzības sistēmu, kā arī veicinātu darba devēju 
izpratni par darba aizsardzību un arodbiedrību 
lomu labas darba vides veidošanā un uzturē
šanā. LBAS atzīst, ka arodbiedrību sadarbība 
ar VDI ir sekmējusi arī sociālā dialoga attīstību 
valstī. VDI vairāk ieklausās arodbiedrību teik
tajā, savukārt arodbiedrības vairāk uzmanības 
pievērš darba tiesību un darba aizsardzības no
teikumu pārkāpumiem, kā arī sekmē nelegālās 
nodarbinātības izskaušanu. 

2010. gada 23. martā LBAS un VDI noslēdza 
nākamo secīgo vienošanos, kas kopumā vērsta 
uz darbinieku darba apstākļu uzlabošanu un 
paredz arī sadarbību darba tiesisko attiecību 
un darba aizsardzību regulējošo tiesību normu 
pilnveidošanā. Vienošanās paredz arī turpmā
ku LBAS un VDI sadarbību sociālā dialoga 
veicināšanā un darba koplīgumu noslēgšanā 
uzņēmumos, tostarp ievērojot vienādu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm un vīriešiem. 

Lai sekmētu darba drošības uzlabošanos, 
LBAS aicina nozaru un uzņēmumu arodorgani
zācijas, kā arī uzticības personas attīstīt sociālo 
dialogu darba aizsardzības jomā, nepieļaujot 
darbā notikušu nelaimes gadījumu neizmeklē
šanu un slēpšanu.

Darba drošības jomā katram ir savi pienā
kumi – gan valsts atbildīgajām institūcijām, 
gan darba devējiem, gan nozaru un uzņēmumu 
arodorganizācijām un uzticības personām. Un 
ir būtiski, lai savus pienākumus un tiesības at
cerētos arī darba ņēmēji. Nav tāda uzņēmuma 
vai iestādes, kurā nebūtu noteiktas darba aizsar
dzības prasības, turklāt tās ir ne tikai jāzina, bet 
arī jāievēro. l

Būtisks LBAS ieguldījums 
sabiedrības izglītošanā 
darba drošības un darba 
aizsardzības jomā ir sešu 
grāmatu – “Darba drošība”, 
“Darba apstākļi un veselība 
darbā”, “Ergonomika 
darbā”, “Psihosociālā darba 
vide”, “Darba higiēna” 
un “Darba aizsardzības 
apmācību metodes” – 
izdošana 2010. gadā. 
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atvijas darba vide ir piedzīvojusi vai
rākus vēsturiskus pārbaudījumus gan 
attiecībā uz darba vides tiesiskuma for

mu, gan darba apstākļiem, gan arī darba kul
tūru. Arī nesenā Latvijas ekonomikas recesija 
bija nopietns eksāmens ne tikai Latvijas eko
nomikai un uzņēmējdarbībai, bet arī katram 
nodarbinātajam, jo ekonomiskās recesijas jeb 
krīzes arguments tika izmantots teju kā bauslis 
katrā situācijā, kad tika nopietni apdraudētas 
vai pat pārkāptas tiesību aktos nostiprinātas 
normas, kas nodrošina līdzsvaru starp darba 
devēju un darbinieku savstarpējiem pienāku
miem un tiesībām. Tieši šādi pārbaudījumi 
parāda, kas ir kas un par kādām vērtībām mēs 
iestājamies un ko aizstāvam. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir 
organizācija, kas, respektējot darba vides pār
maiņas, vienmēr iestājas par saviem mērķiem 
un principiem, ja jautājums skar nodarbināto 
tiesības uz drošiem, veselībai nekaitīgiem un 
tiesiskiem darba apstākļiem. 

Valsts darba inspekcija nepārstāv ne darba 
devēju, ne darbinieku intereses. VDI ir valsts 
institūcija, kuras pienākumus ir sekot likumu 
taisnīgai ievērošanai abās pusēs. Taču, anali
zējot darba tiesību un darba aizsardzības nor
matīvo aktu pārkāpumus, jāsecina, ka biežāk 
tiek aizskartas darbinieku intereses. Un šajos 
gadījumos mūsu darbības mērķi saskan ar 
arodbiedrību izvirzītajiem principiem.

Arodbiedrību kustība Latvijā pastāv senāk 
nekā Valsts darba inspekcija. Ir bijis laiks, kad 
arodbiedrības pildījušas tās funkcijas, kuras 
šobrīd īstenojam mēs, piemēram, bijušas sa
mierinātāju lomā starp darba devēju un dar
binieku, kā arī veikušas darba aizsardzības un 
darba tiesību uzraudzību uzņēmumos. Tagad 

Valsts darba inspekcijas un LBAS sadarbību 
regulē 2010. gada 23. martā noslēgtā vieno
šanās, kurā ietverta virkne abpusēju apņem
šanos, kas paredz mūsu kopīgu ieguldījumu 
problēmjautājumu risināšanā darba vidē.

Par vissvarīgāko Latvijas Brīvo arodbiedrī
bu savienības veikumu uzskatu lielo ieguldī
jumu sabiedrības informēšanā un izglītošanā 
darba tiesību un darba aizsardzības jautāju
mos. Ļoti vērtīgas ir daudzās arodbiedrību 
aktivitātes, kas adresētas bērniem un jaunie
šiem, lai viņus laikus iepazīstinātu ar zināša
nām, kas ir svarīgas ikvienam, kas nākotnē 
gatavojas iekļauties darba tirgū. Agrāk skolēni 
bija tā sabiedrības daļa, kas saņēma ļoti maz 
informācijas par darba vides un darba dro
šības jautājumiem, bet tieši jaunās paaudzes 
zināšanas un izpratne par darba apstākļiem ir 
tā, kas tuvā nākotnē veidos un ietekmēs dar
ba tirgu Latvijā. Arodbiedrību iniciatīvas šajā 
jomā tieši ietekmē un veicina jaunas, preven
tīvas un atbildīgas darba kultūras veidošanos 
Latvijā.

Nedaudz sarūgtina fakts, ka Latvijā pēdē
jos gados statistiski samazinās arodbiedrību 
biedru skaits. Vairāki Latvijā veiktie darba 
apstākļu pētījumi liecina, ka uzņēmumos, ku
ros darbojas arodorganizācija, darba apstākļi 
ir ievērojami labāki nekā tajos, kuros aro
dorganizācijas nav. Tieši tāpēc vēlos uzsvērt 
arodbiedrību nozīmi kvalitatīvas darba vides 
nodrošināšanā.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un 
tās vadītājiem vienmēr būs nepieciešama iztu
rība, lai aizstāvētu savas principiālās pozīcijas, 
jo tas ir viens no priekšnoteikumiem labākas, 
tiesiskākas un drošākas darba vides un atbil
dīgākas darba kultūras veidošanā valstī. l

Arodbiedrības sekmē labākas, 
tiesiskākas un drošākas darba vides  
veidošanos valstī

Renārs LŪSIS
Valsts darba inspekcijas 
direktora pienākumu 
izpildītājs
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DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA

Foto – Normunds Mežiņš/A.F.I.



52

Mums visiem tik ļoti svarīgā sociālā drošība

Izmaiņas būtu jāveic arī 
pensijas kapitāla uzskaitē 
un uzkrāšanā, atceļot 
normu, kas paredz, ka 
no 2011. gada 1. janvāra 
pensijas kapitāls tiek 
uzskaitīts un uzkrāts, ņemot 
vērā tikai faktiski veiktās 
iemaksas – šī prasība 
“piesedz” negodprātīgus 
darba devējus un ir 
diskriminējoša darba 
ņēmējiem, jo viņiem faktiski 
nav iespēju kontrolēt un 
ietekmēt darba devēju 
rīcību. Šī funkcija ir valsts 
iestāžu kompetencē.

Jo augstāk valdība ceļ nodokļu latiņu, 
pamatojot to ar nepieciešamību 
piepildīt sociālo budžetu, lai tas 

neizsīktu, jo biežāk nākas dzirdēt skeptiskas at
ziņas, ka tiem, kas šobrīd strādā un maksā no
dokļus, nemaz nesanāks baudīt tās sociālās ga
rantijas, kurām ar nodokļu nomaksu vajadzētu 
tikt garantētām. Biežā likumu maiņa sabiedrībā 
rada šaubas un nestabilitātes sajūtu.

Arodbiedrības tieši pēdējos gados ir izpelnī
jušās ļoti daudz pārmetumu par savu nepiekā
pīgo nostāju sociālo garantiju aizstāvībā. Taču 
tā nav ne kašķa meklēšana, ne spītēšanās. Tā 
ir tikai arodbiedrību konsekvence un princi
pialitāte savās prasībās, jo tikai tā ir iespējams 
aizstāvēt ne tikai arodbiedrību biedru, bet visas 
sabiedrības sociālo drošību. Tā, piemēram, pa
teicoties arodbiedrību nepiekāpībai, ģimenes 
saglabāja tiesības uz ģimenes valsts pabalsta 
saņemšanu. Ja valdību būtu realizējusi savu sā
kotnējo ieceri, ka šis pabalsts pienākas tikai trū
cīgajām ģimenēm, no 366 000 bērniem 300 000 
šo pabalstu būtu zaudējuši. Ja tā būtu noticis, 
mūsu sociālās apdrošināšanas principus nāktos 
uzskatīt par absurdiem – ja sociālās apdrošinā
šanas iemaksas tiek iekasētas pilnā apmērā, tad 
nedrīkst noteikt, ka izmaksas tiek veiktas tikai 
daļēji. Tāda valsts rīcība būtu negodīga.

Arodbiedrības nesaka, ka mūsu sociālās ap
drošināšanas sistēma būtu slikta. Gluži pretēji – 
sistēma ir laba, bet tikai ar nosacījumu, ka to 
nedrīkst kropļot un tā ir pastāvīgi un pārdomāti 
jāuzlabo. Bet, ja sabiedrība, kurai tiek uzkrauts 
aizvien smagāks nodokļu slogs, kā “atalgoju
mu” par lielākām nodokļu iemaksām sociālajā 
budžetā saņem aizvien pieticīgākus sociālos 
pakalpojumus, veidojas vide, kas provocē darba 
devējus un darba ņēmējus vienoties par nodok
ļu nemaksāšanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka jebkuram 
nodokļu maksātājam ir nepieciešama skaidra 
sociālo pakalpojumu vīzija nākotnē. Ja tās nav, 
ekonomikā iezogas garākas ēnas. 

Lai nodrošinātu valstī tik svarīgo sociālo 
mieru, LBAS rosināja pagarināt tiesības uz 
priekšlaicīgu pensionēšanos, kā arī pensiju in
deksācijas kārtības maiņu, papildus uzsverot 
nepieciešamību palielināt piemaksas pie pensi
jām un šīs piemaksas paredzēt arī pie invaliditā
tes pensijām. Šie LBAS ierosinājumi tika ņemti 

vērā, 2008. gadā grozot likumu “Par valsts pen
sijām”. Protams, lai šāds rezultāts tiktu panākts, 
nācies ieguldīt ļoti daudz darba. 

Taču tagad priekšlaicīgas pensionēšanās 
iespē jas atkal ir apdraudētas. LBAS uzskata, ka 
tas nekādā gadījumā nav pieļaujams, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka sociāli ekonomiskā situācija 
valstī nav pietiekami atveseļojusies, lai katram 
ekonomiski aktīvajā vecumā esošajam Latvijas 
iedzīvotājam dotu iespēju strādāt. Darba vietu 
piedāvājums vismaz tuvākajos gados vēl nespēs 
apmierināt pieprasījumu pēc tām. 

LBAS bažas raisa arī tas, ka pēdējā laikā 
kopējā bezdarbnieku struktūrā jūtami palieli
nās pirmspensijas vecumā esošo bezdarbnieku 
īpatsvars. Turklāt pirmspensijas bezdarbnie
kiem iekārtoties darbā ir visgrūtāk tieši vecuma 
dēļ – darba devēji labprātāk izvēlas nodarbi
nāt gados jaunākus cilvēkus, liekot secināt, ka 
Latvijas darba tirgū ir vērojamas vecuma dis
kriminācijas iezīmes, turklāt šī problēma skar 
ne tikai cilvēkus formālajā pirmspensijas vecu
mā (no 57 līdz 62 gadus vecos), bet arī krietni 
jaunākus – jau no 45 gadiem. Līdz ar to ir ļoti 
svarīgi saglabāt priekšlaicīgās pensionēšanās 
iespē jas vismaz līdz 2015. gada 31. decembrim.

Ir ļoti svarīgi, lai sabiedrības uzmanība laikus 
tiktu piesaistīta plānotajām izmaiņām sociālās 
drošības jomā, kā to LBAS darīja arī 2011. gada 
sākumā, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotā
ju paust savu viedokli, lai tiktu saglabātas gan 
tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos, gan 
tiesības uz atvieglotajām pensijām visiem dar
biniekiem par darbu līdz 1996. gada 1. janvā
rim sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba ap
stākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos 
saglabātos arī pēc 2012. gada 1. janvāra. Tāpat 
LBAS rosināja atcelt no 2011. gada 1. janvāra 
ieviesto normu, kura paredz, ka valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu likme darba 
ņēmējam, ja viņš tiek apdrošināts visiem soci
ālās apdrošināšanas veidiem, ir 11 %, uzskatot, 
ka šis slogs ir pārāk liels. Turklāt kopumā plā
notās izmaiņas sociālās drošības jomā sociālos 
pakalpojumus iedzīvotājiem padara mazāk pie
ejamus vai vispār liedz tiesības uz tiem. LBAS 
aicinājumam bija plaša rezonanse sabiedrībā – 
Saeimai tika nosūtītas 25 727 iedzīvotāju vēstu
les. Reaģējot uz šo iniciatīvu, Saeimas Sociālo 
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un darba lietu komisija 10. martā sasauca īpašu 
sēdi, kurā piedalījās LBAS, nozaru arodbiedrī
bu, LDDK, Labklājības ministrijas un Finanšu 
ministrijas pārstāvji. Komisijas deputāti un 
visas uzaicinātās personas vienprātīgi atzina, 
ka LBAS akcijā piedalījušies sociāli atbildīgi 
Latvijas iedzīvotāji, kuri aktīvi iesaistījušies val
stī notiekošajos politiskajos procesos. LBAS un 
nozaru arodbiedrību vadītāji atbalstīja komi
sijas priekšlikumu kopīgi izvērtēt iesniegumos 
izvirzītās prasības par likumu grozījumiem un 
sadarbībā ar Labklājības ministriju un Finanšu 
ministriju meklēt optimālu risinājumu speciālā 
budžeta izdevumu un ieņēmumu sabalansēša
nai, gatavojot 2012. gada budžeta projektu.

2011. gada maijā LBAS iesniedza arī vir
kni priekšlikumu likumprojektiem “Grozījumi 
likumā “Par maternitātes un slimības apdro
šināšanu”” un “Grozījumi likumā “Par valsts 
pensijām””.

LBAS uzskata, ka maternitātes pabalsta un 
paternitātes pabalsta ierobežojums – pabalsta 
piešķiršana 80 % apjomā – var tikt noteikts tikai 
uz noteiktu periodu, nevis padarāms par pastā
vīgu likuma normu.

Tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos pie
cus gadus pirms noteiktā pensijas vecuma sa
sniegšanas būtu piešķiramas personām, kuru 
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 ga
diem un kuras aprūpējušas līdz astoņu gadu ve
cumam trīs un vairāk bērnus. Pagaidām tādas 
tiesības ir personām, kuras aprūpējušas sešus 
un vairāk bērnus.

Aktualitāti saglabā nepieciešamība indeksēt 
pensijas. LBAS neatbalsta valdības plānoto pen
siju indeksācijas “iesaldēšanu” līdz 2013.  gada 
31. decembrim, uzskatot, ka tās pensijas, kuras 
nepārsniedz iepriekšējā gada iztikas minimumu, 
ir jāindeksē. Turklāt arodbiedrības uzskata, ka 
arī pati pensiju indeksācijas sistēma ir jāpilnvei
do, paredzot indeksācijas sasaisti ar darba stāžu.

LBAS ir izdevies panākt, ka arī pie invali
ditātes pensijām ir noteiktas piemaksas un šo 
piemaksu apmērs ir palielināts. Taču arodbied
rības turpina uzturēt spēkā prasību, lai šīs pie
maksas tiktu saglabātas arī jaunpiešķiramajām 
pensijām pēc 2012. gada 1. janvāra. Ja diskusiju 
gaitā rastos iebildes pret piemaksu saglabāšanu 
pilnīgi visām pensijām, tad arodbiedrības uztu
rēs spēkā prasību, lai piemaksas noteikti tiktu 
saglabātas vismaz mazajām pensijām vai tiktu 
paredzēts diferencēts piemaksu apmērs, ņemot 
vērā pensijas apmēru, kā arī kopēju apdrošinā
šanas stāžu. Būtu arī svarīgi šīs piemaksas veikt 
no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, nevis no so
ciālā budžeta, kā tas noticis līdz šim. 

Izmaiņas būtu jāveic arī pensijas kapitāla uz
skaitē un uzkrāšanā, atceļot normu, kas paredz, 
ka no 2011. gada 1. janvāra pensijas kapitāls 

tiek uzskaitīts un uzkrāts, ņemot vērā tikai fak
tiski veiktās iemaksas – šī prasība “piesedz” ne
godprātīgus darba devējus un ir diskriminējoša 
darba ņēmējiem, jo viņiem faktiski nav iespēju 
kontrolēt un ietekmēt darba devēju rīcību. Šī 
funkcija ir valsts iestāžu kompetencē.

Ņemot vērā iecerēto pensijas vecuma pa
augstināšanu, LBAS uzskata, ka tai situācijā, 
kad krīzes sekas būs jūtamas vēl ilgi, tam jāno
tiek pēc iespējas pakāpeniski, pensionēšanās 
vecumu, sākot no 2016. gada, ceļot ik gadu ne
vis par sešiem, bet par trim mēnešiem. 

Pēdējo gadu laikā ir pakāpeniski paaug
stināts garantētā minimālā ienākuma (GMI) 
pabalsts – ja 2006. gadā tas bija noteikts tikai 
24 latu apmērā, tad no 2009. gada GMI pabal
sta apmērs ir 40 lati mēnesī pieaugušajiem un 
45 lati mēnesī bērniem. Tomēr LBAS uzskata, 
ka GMI pabalsta pārskatīšanai būtu jānotiek 
katru gadu un tam būtu nepieciešams paredzēt 
piesaisti noteiktiem sociāli ekonomiskiem rā
dītājiem, lai šis pabalsts būtu kā preventīvs ins
truments, kas tiktu izmantots, lai neļautu cilvē
kiem nonākt nabadzībā, nevis būtu tikai vārgs 
atbalsts nabadzībā jau nonākušiem cilvēkiem, 
kas virs ūdens gan notur, taču neļauj cilvēkiem 
izglābties no nabadzības.

Svarīgi būtu arī palielināt valsts sociālā no
drošinājuma pabalstu no 45 latiem uz 60 latiem. 

LBAS ir izteikusi daudz priekšlikumu, lai 
nepieļautu sociālo garantiju pasliktināšanu. To 
paredz arī pārskatītā Eiropas Sociālā harta un 
Eiropas Sociālās drošības kodekss, taču šie do
kumenti vēl līdz šim Latvijā nav ratificēti tā ie
mesla dēļ, ka mūsu valstī netiek pildīta viena no 
būtiskākajām šo dokumentu pamatnostādnēm. 
Tā vietā mūsu valstī sociālās aizsardzības līme
nis tiek pazemināts, ar to pat pārkāpjot valsts 
sociālās apdrošināšanas pamatprincipus.

Daudzos gadījumos LBAS piedāvātie risi
nājumi sociālajā jomā palikuši nesadzirdēti 
vai pat tikuši klaji ignorēti. Neraugoties uz to, 
ka likuma “Par arodbiedrībām” 6. pants paredz 
arodbiedrībām likumdošanas iniciatīvas tiesī
bas, to var uzskatīt par formalitāti, jo atjauno
tajā Latvijas Satversmē arodbiedrībām šādas 
tiesības nav paredzētas. Tāpēc mums nākas 
meklēt starpniekus, lai arodbiedrību idejas un 
ierosmes iegūtu reālu spēku.

LBAS vienmēr ir bijusi prasīga pret politi
ķiem. Tiesa, liela daļa pirmsvēlēšanu gaisotnē 
arodbiedrībām doto solījumu un vārdos paustās 
labās apņemšanās nereti izkūpējušas kā dūmi. 
Taču tas nav iemesls, lai arodbiedrības atteiktos 
no izvirzītajām prasībām, tostarp pieprasot līdz 
2014. gadam palielināt neapliekamo minimumu 
līdz 60 % no iztikas minimuma, kā arī saglabāt 
Latvijas iedzīvotājiem priekšlaicīgas pensionē
šanas iespējas arī pēc 2012. gada 1. janvāra. l
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aba un lietišķa sadarbība – tā īsi varu 
raksturot attiecības starp LBAS un 
Labklājības ministriju laikā, kad vadīju 

šo iestādi. Mēs risinājām korektu sociālo dia
logu, kurā abas puses bija gatavas uzklausīt arī 
oponējošu viedokli. Pildot labklājības minis
tres pienākumus, ar arodbiedrību vadītājiem 
un pārstāvjiem tikos dažādās situācijās un ri
sinājām daudzas problēmas. Mēs rīkojāmies 
ar katra rīcībā esošiem atšķirīgiem instrumen
tiem, bet tajā pašā laikā strādājām kopīgu mēr
ķu vārdā. Tas arī bija pamats veiksmīgai sadar
bībai ar partneriem gan Nacionālajā trīspusējā 
sadarbības padomē, gan tās apakšpadomēs. 
Pēdējā laikā gan krietni mainījušies sarunu 
temati. Ir pagājuši tikai daži gadi no tā laika, 
kad pāri visam dominēja diskusijas par algu 
paaugstināšanu, kas 2007. gada nogalē izvērtās 
ļoti smagas un kaislību piesātinātas, valdībai 
nespējot akceptēt arodbiedrību pieprasīto algu 
kāpumu. Tajā pašā laikā Labklājības ministrija 
un arodbiedrības bija vienotas viedoklī par ne
pieciešamību turpināt celt minimālo algu.

Par aplamu uzskatu “māmiņu algu” izmak
su pārcelšanu no pamatbudžeta uz sociālo 
budžetu, kas notika 2008. gadā. Ar šādu rīcī
bu tika atbrīvoti pabalstu “griesti”. Ministru 
kabinetu par šādas rīcības iespējamajām ne
gatīvajām sekām brīdināju laikus, taču manas 
iebildes netika ņemtas vērā. Pēc tam māmi
ņu algām ar likumu noteica griestus 350 latu 
apmērā, šo normu piemērojot no 2010. gada 
2.  novembra un lielāko pabalstu īpašniekiem 
sākot izmaksāt vairs tikai pusi no summas, kas 
pārsniedz 350 latus (11,51 latu dienā). Esmu 
pilnīgi pārliecināta, ka tas negatīvi ietekmē la
bāk pelnošo darba ņēmēju motivāciju maksāt 
sociālo nodokli pilnā apmērā. Statistiski šie 
iero bežojumi skar 19 % iedzīvotāju. Bet tie nav 
“tikai 19 %”. Tā ir sabiedrības ekonomiski ak
tīvākā daļa, nodokļu maksātāju “mugurkauls”, 
tie pārsvarā ir jauni un uzņēmīgi cilvēki, kuri 
šā pabalsta ierobežojumus var uztvert tikai kā 
valsts nedraudzīgu attieksmi pret ģimenēm 
ar bērniem. Ir nesaprātīgi atņemt ģimenēm 
līdzekļus tajā brīdī, kad tēriņi līdz ar mazuļa 
nākšanu pasaulē tikai pieaug. Nedrīkst atstumt 
apzinīgus nodokļu maksātājus, kad viņiem 
pienākas un ir nepieciešams saņemt labumus 

no sociālā budžeta. Bet tagad tieši tas arī no
tiek. Nepārdomāti budžeta konsolidācijas tā
lāki griezieni var iedzīt valsti vēl nopietnākā 
strupceļā. To arī arodbiedrības atgādina vai uz 
katra soļa. Ja valsts pārvērtīs nodokļu iekasēša
nu par likumīgām represijām bez adekvāta so
ciālo garantiju seguma, tā iznīcinās iedzīvotāju 
motivāciju maksāt nodokļus.  

Neslēpšu, ka 2011. gada pavasarī, kad no 
18. maija līdz 16. jūnijam tika vākti paraksti par 
Valsts prezidenta apturētajiem grozījumiem 
trijos likumos – “Par valsts pabalstu izmaksu 
laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam”, 
“Par maternitātes un slimības apdrošināša
nu” un “Par apdrošināšanu bezdarba gadīju
mam” –, biju gaidījusi daudz skaļākas balsis no 
arodbiedrību puses. Vērojot parakstu vākšanas 
gaitu, radās iespaids, ka cilvēki īsti nebija izpra
tuši, par ko viņus aicina parakstīties, tāpēc arī 
pagāja garām savai iespējai paust savu pilsonis
ko attieksmi. Ļoti pietrūka izvērsta skaidroju
ma. Lai pilnvērtīgs lietas būtības izskaidrojums 
nonāktu pie īstajiem adresātiem, acīmredzot 
bija nepieciešams ieguldīt gan vairāk laika, gan 
vairāk papildu resursu. Arodbiedrībām ir ne
pieciešams nepārtraukti stiprināt savu kapaci
tāti, lai pietiktu jaudas iesaistīties plašai sabied
rībai vitāli svarīgos procesos. 

Tā kā minētajā kampaņā netika savākts 
tautas nobalsošanas ierosināšanai nepiecie
šamais parakstu skaits, ir par vēlu spekulēt ar 
pieņēmumiem, kas būtu noticis tad, ja mums 
būtu dota iespēja piedalīties referendumā. 
Tagad mums ir likums, kas nosaka, ka pabal
stu ierobežojumi būs spēkā līdz 2014. gada 
beigām. Pirms tam likumos bija noteikts, ka 
ierobežojumi tiks piemēroti līdz 2012. gada 
31. decembrim. Mēs bijām saprotoši un ga
tavi pieciest samazinājumu turpmākos divus 
gadus. Bet tagad to vietā nākuši jau četri gadi, 
kad likumi liegs iedzīvotājiem iespēju izman
tot sociālās apdrošināšanas pakalpojumus 
pilnā apmērā atbilstoši veiktajam iemaksu 
apjomam! Tas attieksies ne tikai uz “māmiņu 
algām”, bet arī uz maternitātes un paternitātes 
pabalstiem, slimības pabalstiem un bezdarb
nieku pabalstiem. Un šādas izmaiņas likumos 
mazina ticību apgalvojumiem, ka krīzes sma
gākajam punktam jau esam tikuši pāri. l

Arodbiedrībām jāpaceļ balss, kad citi klusē
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Labklājības ministre 
(2002.–2007.)
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Nepārdomāti budžeta 
konsolidācijas tālāki 
griezieni var iedzīt valsti 
vēl nopietnākā strupceļā. 
To arī arodbiedrības 
atgādina vai uz katra soļa. 
Ja valsts pārvērtīs nodokļu 
iekasēšanu par likumīgām 
represijām bez adekvāta 
sociālo garantiju seguma, 
tā iznīcinās iedzīvotāju 
motivāciju maksāt 
nodokļus. 

Foto – Elīna Graudiņa/A.F.I.



55

SOCIĀLĀ DROŠĪBA

an radies iespaids, ka arodbiedrību 
pozīcijas salīdzinoši stiprākas un 
biedru skaits ir lielāks tieši valsts un 

pašvaldību iestādēs. Privātajos uzņēmumos 
arodorganizācijas nav tik pamanāmas. Arī 
NTSP diskusijās līdz šim vairāk runāts par 
valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku, pie
mēram, skolotāju, mediķu un policistu, intere
šu aizstāvību. Tas ir svarīgi. Taču problēmas ir 
arī citās nozarēs. Un arodbiedrību kompetencē 
ir runāt arī par tām. 

Arī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
ir sava arodorganizācija, kuru vada Rīgas re
ģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra 
inspektore Maija Kalnišķe. Uzskatu, ka mana 
kā darba devēja sadarbība ar arodbiedrību 
vienā vārdā būtu raksturojama kā konstruk
tīva. NVA ir arī pieredze sava koplīguma aiz
stāvībā un iekšējā sociālā dialoga veidošanā. 
2008. gadā, kad likumu izmaiņu dēļ daudzās 
iestādēs radās problēmas ar koplīgumā iekļau
to darbiniekiem paredzēto garantiju izpildi, 
Valsts kontrole pieprasīja, lai divi punkti no 
koplīguma tiktu svītroti, bet arodbiedrība tam 
nepiekrita, tāpēc mums bija jādodas uz tiesu. 
Līdz tiesas sēdei gan nenonācām un prasību 
atsaucām, jo galu galā pēc kopīgām sarunām 
ar darbiniekiem un konsultācijām ar LBAS 
mēs tomēr mainījām koplīgumu. 

2009. gada vasarā izveidojās situācija, kurā 
daudzas valsts iestādes, arī NVA, meklēja ceļus, 
kā izdzīvot finanšu samazinājuma apstākļos. 
Mums bija jāiet piespiedu brīvdienās, kuras 
oficiāli tika formētas kā bezalgas atvaļinājuma 
dienas. Sākotnēji arodbiedrība pret šādu risi
nājumu strikti iebilda. Taču pēc kopīgām un 
konstruktīvām sarunām tomēr vienojāmies, 
ka visi NVA darbinieki dosies šajās bezalgas at
vaļinājuma dienās, turklāt visi to dara vienlai
kus, lai panāktu lielāku līdzekļu ietaupījumu. 
Ja mēs būtu izlēmuši, ka katrs darbinieks savu 
bezalgas atvaļinājuma grafiku veido brīvi pēc 
saviem ieskatiem, resursu ietaupījums nebūtu 
bijis tik efektīvs. 2009. gads mums kopumā bija 
ļoti smags, jo krīzes situācijā nācās būtiski sa
mazināt darbinieku skaitu. Gada sākuma NVA 
strādāja 833 darbinieki. No tiem dažu mēne
šu laikā mums nācās atlaist vairāk nekā 160. 
Paradoksāli, ka mums to nācās darīt tieši tad, 

kad strauji pieauga darba apjoms. Tāpēc kopā 
ar savu arodbiedrību centāmies rast racionālā
ko risinājumu, iespēju robežās samazinot NVA 
administratīvo aparātu, bet maksimāli sagla
bājot filiāļu inspektoru skaitu.

Runājot par arodbiedrībām kopumā, man 
jāatzīst, ka tās pēdējā laikā ir kļuvušas stiprā
kas, piesaistot vairāk zinošu cilvēku, tostarp 
ekspertus ar juridisko izglītību, tādējādi kāpi
not savu intelektuālo potenciālu. Biedru kom
petence ir būtisks kritērijs, kas vairo arodbied
rību reputāciju. 

Pēdējos gados arodbiedrības ir augušas arī 
kā sociālā dialoga partneris gan valsts mērogā, 
gan reģionos, gan uzņēmumos. Tas liecina par 
organizācijas kapacitātes palielināšanos un 
arodbiedrību spēju strādāt ar lielāku atdevi. Ja 
arodbiedrības arī turpmāk mērķtiecīgi plāno 
“audzēt muskuļus”, tad ļoti nopietni jādomā 
par jaunu biedru piesaisti, īpašu uzmanību 
pievēršot privātajā sektorā strādājošajiem. Jo 
privātajā sektorā strādājošie uzņēmumi ir tie, 
kas dod lielāko nodokļu pienesumu valsts bu
džetam. Koplīgums un arodbiedrības esamība 
uzņēmumā ir viens no indikatoriem, kas no
rāda, ka darba devējs ir ārpus ēnu ekonomikas 
zonas. Tāpēc arodbiedrību pozīciju nostipri
nāšanos var saukt arī par valstisku interesi.

Darba ņēmēji, kas strādā privātajā sekto
rā un nav arodbiedrību biedri, ir daudz ma
zāk aizsargāti. Kad rodas problēmas, viņi var 
vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI). Taču 
ne vienmēr VDI rīcībā ir pietiekami daudz 
instrumentu, lai rastu sarežģītā situācijā no
nākušam darbiniekam pieņemamu un efektī
vu risinājumu. Zinu, ka nereti darba ņēmēji, 
kas nav arodbiedrību biedri, meklē palīdzību 
pie LBAS darba tiesību ekspertiem. Savukārt 
arodbiedrību biedri savas problēmas abso
lūtajā vairākumā gadījumu atrisina ar savas 
pirmorganizācijas vai nozares organizācijas 
atbalstu. Arodbiedrība parasti konfliktus cen
šas atrisināt, kamēr tie nav samilzuši līdz sprā
dzienam, tādējādi problēmas novēršot ātrāk 
un mazāk sāpīgi. Galu galā arī krīzes situācija 
nav nepārvarama, ja iesaistītās puses spēj sa
glabāt vēsu prātu, savaldīties, neskriet otram 
virsū ar dūrēm, bet apsēsties pie sarunu galda 
un izrunāt, kas kuram uz sirds. l

Vairāk jāpiesaista 
privātajos uzņēmumos strādājošie

Baiba PAŠEVICA
Nodarbinātības valsts 
aģentūras direktore
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vērtīgs palīgs, kas iestādes 
administrācijai liek uz 
daudzām lietām palūkoties 
vērīgāk. Mēs kopīgiem 
spēkiem uzlabojam savu 
darba vidi. Arodbiedrības 
atbalstīti, darbinieki jūtas 
drošāki, pārliecinātāki un ir 
ieinteresēti procesos, kas 
notiek mūsu iestādē.

NVA publicitātes foto
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Mūžu dzīvo — mūžu mācies

Uzņēmumiem, kuri 
apmāca savus darbiniekus, 
ir 2,5 reizes mazāka 
varbūtība, ka tie pārtrauks 
uzņēmējdarbību,  
nekā tiem uzņēmumiem, 
kuri apmācību neveic. 

Izglītības sistēmas, kuras 
visiem nodrošina atbilstošas 
prasmes, ilgtermiņā varētu 
palielināt IKP pat par 10 %.

Avots: Eiropas Komisijas paziņojums.  
Prasmju un darbavietu speciālisti 

aicina rīkoties. 04.02.2010.

Ņemot vērā to, ka Latvijā 
ļoti daudz cilvēku nestrādā 
tajās specialitātēs, kurās 
ieguvuši formālo izglītību, 
LBAS īsteno virkni atbalsta 
pasākumu, lai veicinātu 
ārpus formālās izglītības 
iegūtās profesionālās 
kvalifikācijas pēc iespējas 
plašāku atzīšanu. 

XXI gadsimts no iepriekšējiem at
šķiras ar to, ka nākamā paau
dze vairs nevar iztikt ar tām 

zināšanām, kuras pārmantojamas no iepriek
šējās paaudzes. Bērni pāraug savus vecākus, 
skolēni pāraug savus skolotājus. Šis laiks mūs ir 
iemācījis mācīties visu mūžu. 

Darba vidē savu vietu ir iekarojušas jaunās 
tehnoloģijas un inovācijas, līdz ar to darba 
tirgus izvirza aizvien augstākas prasības pēc 
jaunām zināšanām un prasmēm. Jauno profe
sionāļu karjeras izaugsmi un stabilitāti darba 
tirgū var nodrošināt tikai laba sagatavotība. 
Darbaspēka augsta konkurētspēja ir viens no 
būtiskākajiem kritērijiem, uz kuru orientējas 
arodbiedrības, iestājoties par nepārtrauktu 
profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanu 
un uzsverot, ka tālākās darba gaitas ikvienam 
jāsaista ar pastāvīgu pilnveidošanos un jaunu 
zināšanu un iemaņu apguvi. Tāpēc LBAS lielu 
uzmanību pievērš ieguldījumam cilvēkkapitā
lā, atbalstot un uzlabojot darbinieku apmācī
bas iespē jas, būtisku lomu atvēlot izglītošanās 
iespē jām visa darba mūža garumā.  

Lai risinātu gan aktuālos, gan stratēģiskos 
jautājumus izglītības jomā, LBAS pārstāvji 
piedalās Profesionālās izglītības un nodarbi
nātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 
(PINTSA), Saeimas komisiju darbā, Ministru 
kabineta (MK) sēdēs, ministriju darba grupās, 
sanāksmēs, diskusijās un konferencēs, kurās 
tiek izskatīti jautājumi par izglītības kvalitā
tes uzlabošanu, neformālās izglītības atzīšanu, 
Latvijas kvalifikāciju sistēmas piesaisti Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūrai un citi ar izglītību 
saistīti jautājumi.

Lai arī par mūžizglītību ES un arī Latvijā 
tiek spriests jau gadus desmit, izstrādājot vai
rākus politikas plānošanas dokumentus un 
uzsverot neformālajā izglītībā gūto prasmju 
atzīšanas nozīmi, izmaiņas notiek ļoti lēni. Jau 
2007. gada sākumā apstiprināja “Mūžizglītības 
politikas pamatnostādnes 2007.–2013. gadam”. 
Šajā dokumentā, kas ir pamata politikas plāno
šanas dokuments mūžizglītības attīstības jomā, 
nozīmīga loma atvēlēta arī arodbiedrībām. 
Iespējams, ka pa šiem gadiem būtu paveikts 
krietni vairāk, ja tik ļoti gaidītie un nepiecieša
mie noteikumi, ar kuriem tiek regulēta kārtība, 
kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto profesionālo kompetenci, būtu nākuši 
klajā nevis 2011. gada sākumā, bet jau agrāk. 
Līdz 2011. gada septembrim ārpus formālās 

izglītības apgūtās profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu bija nokārtojis tikai viens preten
dents, kurš pavāra profesionālās kvalifikācijas 
apliecību ieguva, teicami nokārtojot eksāmenu 
Daugavpils Tirdzniecības skolā. Ņemot vērā 
to, ka Latvijā ļoti daudz cilvēku nestrādā tajās 
specialitātēs, kurās ieguvuši formālo izglītību, 
LBAS īsteno virkni atbalsta pasākumu, lai vei
cinātu ārpus formālās izglītības iegūtās profe
sionālās kvalifikācijas pēc iespējas plašāku at
zīšanu. 

2007. gadā LBAS speciālisti kopā ar citiem 
ekspertiem izstrādāja vienoto metodiku pro
fesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai, 
īpaši domājot par sociālo partneru iesaisti pro
fesionālās izglītības procesos.

2008. gadā LBAS apkopoja dalīborganizāci
ju viedokļus un iesniedza virkni priekšlikumu, 
lai uzlabotu Profesionālās izglītības pieejamības 
paplašināšanas un izglītības kvalitātes paaugsti
nāšanas koncepcijas projektu. 

2009. gadā LBAS speciālisti izstrādāja priekš
likumus profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijas programmas uzlabošanai, kā arī 
meklēja risinājumus, kā profesionālo izglītību 
padarīt pievilcīgāku, lai piesaistītu tai lielāku 
jauniešu uzmanību.

2010. gada nogalē LBAS iesaistījās Eiropas 
Sociālā fonda projektā “Nozaru kvalifikāci
jas sistēmas izveide un profesionālās izglītī
bas efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. 
Projekta gaitā cita starpā paredzēts izveidot no
zaru ekspertu padomes, pārskatīt profesionā
lās izglītības saturu un, balstoties uz tautsaim
niecības nozaru izpētes rezultātiem, piemērot 
profesionālās izglītības saturu atbilstoši nozaru 
vajadzībām. 

Rezultatīva bijusi LBAS darbība PINTSA. 
Šī trīspusējās sadarbības apakšpadome sekmē 
sociālo partneru organizāciju sadarbību cil
vēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinā
tības valsts politikas un stratēģijas izstrādē un 
īstenošanā. PINTSA ietvaros risinās vispusīga 
informācijas apmaiņa par aktuāliem izglītības 
jautājumiem, par profesionālās izglītības iestā
žu optimizāciju un nodarbinātību nozarēs.

Par vienu no nozīmīgiem LBAS panāku
miem atzīstams 2010. gada nogalē kopā ar 
Labklājības ministriju konsekventi aizstāvētais 
normatīvais regulējums par jauniešu prakšu 
organizēšanu uzņēmumos. LDDK rosināja 
mainīt mācību prakšu organizēšanas modeli. 
Taču LBAS iebilda pret izmaiņām, uzskatot, 
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“Profs” vērtē topošos profus

IZGLĪTĪBA

atvijas Brīvo arodbiedrību savienība nu 
jau var vērtēt atraktīvā konkursa “Profs” 
piecas sezonas. Viens no iemesliem, kā

pēc šāds konkurss profesionāli tehnisko skolu 
audzēkņiem tika izveidots, bija Valsts darba 
inspekcijas apkopotā statistika par nelaimes 
gadījumiem darbā. Skaitļi bezkaislīgi norādīja, 
ka jaunieši savas nepietiekamās pieredzes dēļ 
ir īpaša riska grupa – aptuveni trešo daļu no 
darba traumām gūst jauni cilvēki, kuri pavi
sam nesen sākuši darba gaitas un strādā pirmo 
gadu. Tas arī mudināja arodbiedrības vairāk 
runāt ar jauniešiem par darba drošību un dar
ba aizsardzību, kā arī arodbiedrību lomu darba 
vides uzlabošanā jauniešiem saprotamā valodā. 
Konkursa galvenais mērķis ir ne tikai apzināt, 
bet arī papildināt profesionālo skolu audzēkņu 
zināšanas par darba drošību un darba tiesībām 
vēl pirms darba attiecību uzsākšanas. 

2007. gadā konkurss vēl tikai “iesildās”. 
Tobrīd tam izvēlēts nosaukums “Uzlādējies ar 
zināšanām rītdienas darbam!”. Pirmajā reizē 
konkurss risinās tikai četras dienas – no 2. līdz 
5.  aprīlim. Iespēja piedalīties konkursā tiek 
dota ikvienas Latvijas profesionālās izglītības 
iestādes audzēkņiem. Uzdevums – katram kon

kursa dalībniekam jāatbild uz 45 anketas jau
tājumiem, kas saistīti ar darba drošību, darba 
tiesībām un arodbiedrību lomu to ievērošanā. 

2007. gadā konkursā piedalās 44 profesio
nālās vidusskolas no visiem Latvijas reģioniem. 
Kurzemes reģionā uzvar Saldus Profesionālās 
vidusskolas komanda, Zemgalē –  Vecbebru 
Pro fesionālā vidusskola, Vidzemes reģionā – 
Ogres Amatniecības vidusskola, Latgalē – Višķu 
Profesionālā vidusskola, bet par Rīgas un Rīgas 
reģiona uzvarētāju kļūst Rīgas Celtniecības 
koledža. Katrs uzvarētājkomandas dalībnieks 
dāvanā saņem MP3 pleijeri. Katrā reģionā tiek 
noteikts arī viszinošākais konkursants – tā pie
ci konkursa dalībnieki tiek pie jauniem velo
sipēdiem. Tukšā nepaliek arī mācību iestādes, 
jo katra komanda saņem dāvanu karti 300 latu 
vērtībā skolas sporta inventāra iegādei.

2008. gadā konkurss iegūst savu tagadējo 
nosaukumu “Profs”, un tajā piedalās jau 46 pro
fesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas. 
Konkursa norises laiks “pārceļo” no pavasara 
uz rudeni un nu jau tiek organizēts vairākās 
kārtās. Atbilžu meklēšana uz anketas jautā
jumiem kļūst par “Profa” pirmo atlases kārtu, 
bet katras skolas komandā tiek iekļauti desmit 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju sadalījums, %

Augstākā izglītība 21,3 22,3 22,6 23,6 26 26,9 27,8

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība 38,9 37,4 36,9 35,3 35,3 35,2 35,7

Vispārējā vidējā izglītība 25,9 25,9 25,9 26,5 25,3 25,4 25,1

Pamatizglītība 13,1 13,5 13,6 13,6 12,7 11,9 11

Zemāka par pamatizglītību 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4

Nodarbināto iedzīvotāju sadalījums, %

Augstākā izglītība 22,7 23,4 23,3 24,2 27 29,7 30,7

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība 39,3 37,5 37,3 35,4 35,5 35,4 35,8

Vispārējā vidējā izglītība 25 25,6 25,9 26,5 25 24,4 23,9

Pamatizglītība 12,1 12,7 12,7 13 11,9 10,1 9,3

Zemāka par pamatizglītību 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3

Pēdējo gadu tendences 
norāda, ka ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju vidū 
nepārtraukti pieaug 
augstāko izglītību ieguvušo 
īpatsvars. Salīdzinot ar 
faktisko nodarbinātību, 
vērojams, ka darbiniekiem 
ar augstāko izglītību ir 
lielākas iespējas atrast 
darbu. Arodizglītību vai 
profesionālo vidējo izglītību 
ieguvušajiem šīs iespējas 
vērtējamas kā nedaudz virs 
vidējā, bet iedzīvotājiem ar 
vispārējo vidējo vai zemāku 
izglītību ir mazākas iespējas 
atrast darbu. Ar katru gadu 
šīs tendences iezīmējas 
arvien skaidrāk.

Skaitļi bezkaislīgi 
norādīja, ka jaunieši savas 
nepietiekamās pieredzes 
dēļ ir īpaša riska grupa – 
aptuveni trešo daļu no 
darba traumām gūst jauni 
cilvēki, kuri pavisam nesen 
sākuši darba gaitas  
un strādā pirmo gadu. 

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa sadalījumā pa izglītības līmeņiem

ka arī turpmāk šajā procesā jāsaglabā līdzšinē
jais modelis, kurš paredz, ka tajā piedalās tikai 
profesionālās izglītības iestāde, prakses vieta un 
praktikants. LBAS uzsvēra, ka šāds modelis ir 
jāsaglabā arī turpmāk, lai izvairītos no nedekla
rētās nodarbinātības un nodokļu nemaksāšanas 
riska. 

Pēdējo piecu gadu laikā LBAS iniciējusi un 
īstenojusi vairākus vērienīgus projektus, īpašu 
uzmanību pievēršot jauniešu zināšanu padziļi
nāšanai darba likumdošanā un darba drošībā, 
uzsverot, ka šīs zināšanas apgūt nekad nav par 
agru un tās nepieciešamas jau pirms darba gai
tu uzsākšanas. l

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
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atvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
2011. gada sākumā vidusskolēnus iepa
zīstina ar Smārtu, aicinot 10. – 11. klašu 

skolēnus uz konkursu “Smārts. Spēle tiem, kas 
mācās”.

“Smārtam” ir nepārprotama līdzība ar kon
kursu profesionālo skolu audzēkņiem “Profs”, 
jo tas orientēts uz tā paša vecuma jauniešiem, 

taču rēķinoties ar atšķirīgo vidi, kurā viņi mā
cās. Konkursa rīkošanai tiek atvēlēti Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļi. “Smārtu” atbalsta arī 
Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības 
ministrija un Valsts darba inspekcija. Šā kon
kursa mērķis ir veicināt vispārizglītojošo skolu 
audzēkņu interesi un izpratni par prasmēm un 
zināšanām, kas nepieciešamas sekmīgai kar

atlasē par zinošākajiem novērtētie audzēkņi. 
Pēc tam jau skolu komandām savā starpā nā
kas cīnīties reģionālajos pusfinālos, lai labākie 
satiktos finālā. “Profa” komandu dalībniekiem 
nākas veikt arī praktiskos uzdevumus, viņiem 
jāorientējas Darba likuma pantos un jābūt pie
tiekami erudītiem darba aizsardzības jomā. Par 
“Profa 2008” uzvarētāju kļūst Rīgas Tehniskās 
universitātes  (RTU) Liepājas filiāles profesio
nālās vidusskolas komanda. 

Konkursā “Profs 2009” kopumā piedalī
jās 2334 audzēkņi no 49 profesionālās izglītī
bas iestādēm, bet uzvarētāju gods tika Ogres 
Profesionālās vidusskolas komandai.

“Profs 2010” kļuva par pārbaudījumu vai
rāk nekā 1400 audzēkņiem no 30 profesionālās 
izglītības iestādēm. Par galvenās balvas ieguvē
jiem ar viena gada starplaiku atkal kļūst Rīgas 
Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profe
sionālās vidusskolas komanda.

Laikā, kad šī grāmata dodas uz tipogrāfiju, 
visu piecu Latvijas reģionu labākās komandas 
gatavojas “Profs 2011” finālam, kas notiks de
cembrī. Katram uzvarētājkomandas dalībnie
kam dāvanā paredzēts “iPod nano” atskaņotājs. 
Jau tradicionāli ieguvējas būs arī visu finālā 
iekļuvušo komandu skolas, kurām balvās tiks 
mācību darbā tik noderīgie projektori.

2011. gadā konkursā ienākuši pāris jauninā
jumi. Ņemot vērā to, ka profesionālās izglītības 
iestāžu reorganizācijas procesā vairākas skolas 
ir apvienojušās, ir mainīts konkursa nolikums – 
no tām skolām, kas apvienojušās līdz 2011. gada 
1. septembrim, konkursa otrajā kārtā var pieda
līties divas komandas. Lai komandām palīdzētu 
labāk sagatavoties zināšanu pārbaudei, pirms 
pusfināliem LBAS darba tiesību un darba aiz
sardzības eksperti uz īpašu apmācību aicina 
komandu pasniedzējus. Bet pirms fināla notiek 
katras reģionā uzvarējušās komandas papildu 
apmācība.

LBAS konkursu “Profs” rīko ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu un sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju 
un Valsts darba inspekciju. l

2010. gadā konkursā 
“Profs” uzvarēja 
RTU Liepājas filiāles 
profesionālās vidusskolas  
4. kursa komanda. Tagad 
šī skola reorganizācijas 
procesā pievienojusies 
Liepājas Valsts 
tehnikumam.

“Smārta” pirmā sezona 
visveiksmīgākā izrādījās šā 
konkursa visjaunākajiem 
dalībniekiem – Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijas 10.d 
klases komandai. Katrs 
uzvarējušās komandas 
dalībnieks dāvanā saņēma 
“iPod nano”, bet skola 
ieguva mācību darbā 
tik noderīgo portatīvo 
projektoru. Pārējās četras 
fināla komandu skolas balvā 
saņēma iespēju papildināt 
skolas bibliotēkas ar 
grāmatām 150 latu vērtībā.

“Smārts” atrod kopēju valodu ar vidusskolēniem

Foto – Arnis Rugājs

Foto – Dainis Ģelzis
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Ī pašu un nedalīti pozitīvu rezonansi ra
dīja kampaņa “ToDo drošā māja”, kuru 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība rīko

ja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministri
ju. 2009. gada rudens kampaņas gaitā drošības 
cimdiņš ToDo “apceļoja” Vidzemi un Latgali, 
bet 2011.  gada pavasarī ToDo komanda tikās 
ar bērniem Zemgales un Kurzemes pilsētās – 
kopumā 23 vietās. ToDo drošo māju apciemoja 
vairāk nekā 10 tūkstoši bērnu – uz to īpaši tika 
aicināti jaunāko klašu skolēni, kā arī pirmssko
las izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņi 
kopā ar saviem pedagogiem. Kur vien ToDo ar 
savu drošo māju devās, viesos tika gaidīti arī ve
cāki ar bērniem no visas apkaimes – durvis bija 
atvērtas ikvienam. 

Gan skolotāji, gan bērnu vecāki, kas pieda
lījās ToDo drošās mājas pasākumos, atzinuši, 
ka šāda projekta īstenošana ir ļoti vērtīgs iegul
dījums bērnu pirmajās zināšanās un izpratnē 
par drošību, uzsverot, ka šādu sabiedriski pa
tiesi ļoti nozīmīgu projektu būtu nepieciešams 
atbalstīt un īstenot arī turpmāk, jo tas palīdz 
bērniem visvieglāk uztveramajā veidā – rotaļā
joties un pavisam vienkārši – apgūt visai dzīvei 
nepieciešamas pamatzināšanas. Tāpēc arī būtu 
svarīgi, lai ToDo drošo māju bērnu apmācībai 
arī turpmāk varētu izmantot skolas un bērnu
dārzi.

ToDo mājas tapšanā piedalījās eksperti no 
Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Stradiņa 
universitātes Darba drošības un vides veselības 
institūta, “Latvijas Gāzes”, “Latvenergo”, no 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā 
arī kompānijas “Grifs AG”.

ToDo mājā ir dzīvojamā istaba un virtuve, 
garāža un pagalms. Kopā ar draugiem ToDo 
dodas spēlēties arī pagalmā un ielūkojas garā
žā, kur arī jāievēro noteikti drošības noteikumi. 
Ikviena telpa improvizētajā ToDo mājā veidota 
tā, lai palīdzētu bērniem labāk izprast dažādus 
drošības pamatprincipus, kas jāievēro savās 

mājās, skolā vai pavisam svešā vidē. ToDo un 
viņa komanda palīdz bērniem nostiprināt jau 
esošās un apgūt jaunas zināšanas par drošību 
dažādās situācijās, ar kurām ikdienā var saskar
ties jebkurš. 

Lai ToDo drošo māju padarītu pēc iespējas 
pieejamu ikvienam interesentam, tā pāris rei
zes tika “uzbūvēta” arī Vērmanes dārzā Rīgā 
plaši apmeklētu pasākumu laikā, piemēram, 
2010. gada 4. maijā, kad Rīgas centrā risinājās 
LBAS organizētās “Ģimeņu orientēšanās spē
les”, kuru galvenais mērķis bija popularizēt un 
stiprināt Latvijas ģimeņu tradīcijas, kā arī iepa
zīstināt bērnus un vecākus ar tām Rīgas vietām 
un iestādēm, kuru ikdienas darbs saistīts ar 
darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības 
jautājumiem, kā arī izglītotu bērnus par to, kā 
sevi pasargāt no dažādiem riskiem un drošības 
apdraudējumiem. ToDo māja Vērmanes dārzā 
visiem bija atvērta arī drošās mājas kampaņas 
noslēgumā 2011. gada 1. jūnijā. l

IZGLĪTĪBA

ToDo komanda  
Bauskas novada  
Codes pamatskolā tikās  
ar vairāku tuvākās apkaimes 
skolu jaunāko klašu 
skolēniem un pedagogiem.  
Kopā ar drošības cimdu 
ToDo un viņa palīgiem, 
kuru lomās iejūtas topošie 
aktieri, bērni mācās labāk 
atpazīt bīstamas lietas 
un situācijas, kā arī uzreiz 
saņem padomus,  
kā rīkoties, lai negadījumus 
novērstu un pasargātu  
gan sevi, gan iespēju 
robežās arī citus. 

Ar ToDo sadraudzējas vairāk nekā 10 tūkstoši bērnu

jeras uzsākšanai, plašāk iepazīstinot viņus ar 
darba tiesībām un drošību pirms darba gaitu 
uzsākšanas, kā arī veicināt arodbiedrību atpa
zīstamību jauniešu vidū. 

“Smārta” tematika un tā piedāvātās iespējas 
pirmajā sezonā piesaistīja vairāk nekā 50 vis
pārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēnus visos 
Latvijas reģionos. 

Konkursa pirmajā kārtā ikvienam dalībnie
kam ir jāatbild uz dažādas sarežģītības jautāju
miem par darba tiesiskajām attiecībām, darba 

aizsardzību, kā arī par sociālo dialogu un arod
biedrībām. Izvērtējot skolēnu sniegtās atbildes, 
piecām labākos rezultātus uzrādījušajām sko
lām no katra reģiona tiek dota iespēja piedalī
ties pusfinālā. Pēc tam reģionālo pusfinālu uz
varētāji tiekas finālā. 

Būtisks šā konkursa jauninājums ir tāds, ka 
pusfināli un fināls tiek filmēti, gatavojot īpašus 
raidījumus Latvijas televīzijas LTV1 ēteram, tā
dējādi veicinot arī skolu atpazīstamību un po
pularizējot skolēnu sniegumu. l

Foto – Arnis Rugājs
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tarptautiskā sadarbība ir būtiska, no
zīmīga un neatņemama arodbiedrību 
darbības joma. LBAS sadarbojas ar ne

atkarīgām, demokrātiskām un stiprām Eiropas 
un citu pasaules valstu arodbiedrībām, tā sek
mējot un stiprinot arodbiedrību starptautisko 
solidaritāti, kas veicina darbinieku pamattiesī
bu korektu ievērošanu un atbilstošu cilvēka cie
nīgu darba apstākļu nodrošināšanu gan nacio
nālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Kopš Latvija ir pilntiesīga ES dalībvalsts, tā 
piedalās arī Eiropas sociālā modeļa veidošanā, 
kas paredz ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes 
apvienošanu ar arvien uzlabotiem dzīves un 
darba apstākļiem.

LBAS darbojas Starptautiskās Arodbiedrību 
konfederācijas (ITUC), Eiropas arodbiedrību 
konfederācijas (ETUC) un Viseiropas reģionā
lās padomes (PERC) darba grupās un komite
jās, sniedzot savu viedokli likumdošanas doku
mentu un normatīvo aktu regulējumu sagatavo
šanā un piemērošanā, piedaloties starptautiskās 
delegācijās, kā arī prezentējot savu nacionālo 
situāciju Eiropas Komisijas, Starptautiskās dar
ba organizācijas (SDO) un starptautisko arod
biedrību līmenī. 

Paplašinoties globālajam darba tirgum, 
LBAS ir paplašinājusi savu starptautisko sadar
bību un stiprinājusi jau esošos labos sadarbības 
modeļus ar Baltijas un Ziemeļvalstu arodbied
rībām, piemēram, Zviedrijas Arodbiedrību 
konfederāciju “LOSweden”. Lietišķas un drau
dzīgas attiecības izveidojušās ar  Norvēģijas 
Arodbiedrību konfederāciju “LONorway”, kā 
arī ar Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību fede
rāciju (FNPR) un Moldovas Arodbiedrību kon
federāciju (CNSM). 

LBAS iesaistījusies ITUC Cilvēktiesību un 
arodbiedrību tiesību pārkāpumu sadarbības 
tīklā, regulāri informējot vadošās starptautiskās 
institūcijas par situāciju Latvijā. Tas ir svarīgi, 
lai efektīvi sagatavotos SDO sesijām, kurās kat
ru gadu Latvijas delegācijas sastāvā piedalās arī 
LBAS vadība. Nozīmīga ir arī LBAS iesaistīša
nās ITUC Attīstības sadarbības tīklā.  

LBAS pārstāvji vērtīgu pieredzi ir guvuši, 
piedaloties starptautiskos semināros, konfe
rencēs un arodbiedrību kongresos Zviedrijā, 
Somijā, Polijā, Kiprā, Ukrainā, Bulgārijā, 
Spānijā, Vācijā, Turcijā, Gruzijā, Azerbaidžānā, 
Lietuvā, Igaunijā un vēl citās valstīs.

ESF projekta ietvaros LBAS vadītāji un spe
ciālisti darba vizītēs iepazinušies ar Zviedrijas 
Arodbiedrību konfederācijas “LOSweden” un 
Norvēģijas Arodbiedrību konfederācijas “LO
Norway” pieredzi, gal veno uzmanību pievēršot 
pieredzei sociālā dialoga veidošanā, jaunu bied
ru iesaistīšanā arodbiedrībās, protesta akciju un 
dažādu kampaņu organizēšanai, kā arī koplīgu
miem darbinieku tiesisko, ekonomisko un soci
ālo interešu īstenošanā. 

Par ļoti veiksmīgu atzīstama ar “LONorway” 
izveidotā sadarbība. Norvēģijas arodbiedrību 
Solidaritātes fonds divus gadus pēc kārtas LBAS 
sniedzis finansiālu atbalstu starptautiskās dar
bības nodrošināšanai. Vairākiem LBAS speciā
listiem ir bijusi iespēja iegūt šī fonda stipendijas 
svešvalodu apgūšanai. Norvēģijas kolēģi ir arī 
veicinājuši Latvijas arodbiedrību iesaistīšanos 
Norvēģijas valdības izsludināto projektu kon
kursos.

Sadarbībā ar FNPR Latvijas arodbiedrību 
aktīvistiem ir iespēja regulāri mācīties Krievijas 
arodbiedrību mācību iestādēs. 2011. gada sāku
mā noslēgtā vienošanās par sadarbību ar FNPR 
stiprinājusi LBAS pozīcijas PERC.

Pozitīvs pienesums ir LBAS pārstāvju dar
bībai Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu ko
mitejā (EESK), sniedzot atzinumus par Eiropas 
Komisijas (EK), Eiropas Padomes un Eiropas 
Parlamenta likumdošanas aktiem, darbojoties 
izpētes grupās un sniedzot savu viedokli par 
svarīgām likumdošanas iniciatīvām, kas ietek
mē arī Latvijas situāciju. Pastāvīgi tiek veidoti 
lietišķi kontakti ar citu ES valstu arodbiedrī
bu pārstāvjiem un ekspertiem, lai stiprinātu 
turpmāko sadarbību. Nozīmīga loma turp
mākā starptautiskā atbalsta saņemšanā bija 
2009. gada nogalē LBAS un EESK Rīgā rīkotajai 
paneļdiskusijai “Krīzes ietekme uz sociālo jomu 
un nodarbinātību Latvijā”.

LBAS eksperti piedalās starptautiskajos pa
sākumos, prioritāri izvērtējot to nozīmīgumu 
un ieguvumus Latvijas arodbiedrību kustī
bai. LBAS eksperti tiek aicināti uz sarunām ar 
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), Pasaules 
Bankas un Eiropas Komisijas un starptautis
ko arodbiedrību institūciju pārstāvjiem, kur 
mums ir iespēja paust savu kritisko viedokli 
par to, kā budžeta konsolidācija un taupības 
pasākumu ieviešana Latvijā ietekmē darbinie
kus. Starptautiskajām institūcijām regulāri tiek 

Mēs visi esam vienā arodbiedrību solidaritātes tīklā
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nosūtīta informācija par Latvijas arodbiedrību 
aktualitātēm. LBAS par savām aktivitātēm plaši 
komunicē ar starptautiskajām arodbiedrību in
stitūcijām, SDO un ES dalībvalstu arodbiedrību 
centriem. 

Starplaikā starp LBAS 6. un 7. kongresu 
LBAS vadītāji un speciālisti piedalījušies divos 
ETUC kongresos (2007. un 2011. gadā), ITUC 
2. pasaules arodbiedrību kongresā (2010. gadā), 
PERC dibināšanas asamblejā (2009. gadā) un 
ETUC starpkongresu konferencē (2009. gadā).

Laba un cieša sadarbība turpinās starp 
Baltijas valstu arodbiedrībām. 2008. un 
2011.  gadā notiek Baltijas valstu arodbiedrī
bu padomes sanāksmes. Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas arodbiedrības regulāri apmainās ar 
informāciju. 

LBAS darbojas arī Baltijas jūras valstu 
arodbiedrību sadarbības tīklā (BASTUN). No 
2007.  gada vidus līdz 2008. gada vidum LBAS 
bija BASTUN prezidējošā arodbiedrība un pir
mo reizi rīkoja starptautisku konferenci par 
elastdrošības jautājumiem. LBAS eksperti un 
vadītāji aktīvi līdzdarbojušies arī citās BASTUN 
aktivitātēs. 2011. gada pavasarī BASTUN sanāk
smē Rīgā LBAS iesaistījās Baltijas Organizēšanas 
akadēmijas projektā, kas vērsts uz biedru skaita 
palielināšanu arodbiedrībās.

2007. gads
29.		janvārī LBAS atbalsta ETUC kampaņu par 
augstas kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu 
pieejamību visiem. Kampaņa vērsta uz Eiropas 
sociālā modeļa stiprināšanu. LBAS uzskata, ka 
sociālais dialogs, koplīgumu slēgšana, cilvēka 
cienīgi darba apstākļi un pienācīga darba alga 
ir svarīgākie faktori, lai veicinātu inovāciju, 
konkurētspējas, produktivitātes un attīstības 
izaugsmi Eiropā. Tiesības uz nodarbošanās iz
vēli un veiktajam darbam atbilstošas samaksas 
saņemšanu ir ikviena cilvēka pamattiesības. 
Nodarbošanās un darba samaksa tieši vai pa
starpināti ir svarīga gandrīz katra cilvēka dzīves 
sastāvdaļa. Līdz ar to Eiropas nākotnes vīzija 
nav iedomājama bez šo tiesību nodrošināšanas 
pienācīgā apmērā. 

19.		martā	Romā notiek PERC dibināšanas 
asambleja, kurā piedalās LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers. PERC tiek veidota kā ITUC 
reģionālā struktūra Eiropā, kuras sastāvā pare
dzēts iekļaut ne tikai ES dalībvalstu, bet arī citu 
Eiropas valstu arodbiedrību konfederācijas, lai 
veicinātu un stiprinātu sadarbību reģionā. 

No	 21.	 līdz	 24.		 maijam	 Seviļā notiek 
ETUC 11. kongress	ar devīzi “Cīņā par sociālu 
Eiropu, solidaritāti, ilgtspēju!”. Piedalās LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, LBAS priekšsē
dētāja vietniece Līvija Marcinkēviča, Latvijas 

Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības 
prezidents Igors Pavlovs un Liepājas metalurgu 
arodbiedrības priekšsēdētājs Jānis Grava. LBAS 
Ārējo sakaru koordinētāja Ariadna Ābeltiņa 
kongresā pārstāv ETUC Sieviešu komiteju. 
Kongress pieņem Seviļas manifestu, kas nosa
ka ES arodbiedrību virzību tuvākajiem gadiem 
tādās jomās kā sociālais dialogs, darbinieku 
līdzdalība, ekonomiskā, sociālā un vides pār
valdība.

3.	 un	 4.		 septembrī Rīgā, Arodbiedrību 
namā, risinās BASTUN sanāksme. BASTUN 
prezidentūru pirmo reizi uzņemas LBAS. 
Prezidentūras laiks – viens gads.

2008. gads
18.	 un	 19.		 martā Rīgā notiek BASTUN sa
nāksme un seminārs, kurā Latvijas arodbiedrī
bas pirmo reizi diskutē par elastdrošības jautā
jumiem starptautiskā līmenī.

5.	aprīlī 35 000 arodbiedrību aktīvisti no 
visas Eiropas, starp kuriem ir arī Latvijas 
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības (LVSADA) delegācija, atsaucas 
ETUC aicinājumam piedalīties demonstrāci
jā Ļubļanā. Demonstranti pieprasa pienācīgas 
algas, kas kompensētu inflācijas ietekmi, un 
iestājas par lielākas nozīmes piešķiršanu darba 
koplīgumiem.

17.		jūnijā Viļņā notiek Baltijas valstu arod
biedrību padomes apspriede, ko organizē 
Lietuvas arodbiedrību centri LPSK, LDF un 
“Solidarumas”. Padomes darbā piedalās visu 
Baltijas valstu arodbiedrību centru vadība, lai 
apspriestu nacionālās un ES aktualitātes, kā arī 
vienotos par kopīgām aktivitātēm un nostāju 
būtiskos jautājumos. Padomes darbā piedalās 
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, ārējo sa
karu koordinētāja Ariadna Ābeltiņa un jurists 
Kaspars Rācenājs.

7.		oktobrī Parīzē notiek Eiropas arodbiedrī
bu manifestācija “Par cilvēka cienīgu darbu un 
algu”. Manifestācijā piedalās arī Latvijas arod
biedrību delegācijas – Izglītības un zinātnes dar
binieku arodbiedrības un Lauksaimniecības un 

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

Starptautiskajā konferencē 
par darba spēka mobilitāti 
un migrācijas politiku 
Eiropas Savienībā un Latvijā 
2007. gada 20. aprīlī 
Rīgā diskutēja Fridriha 
Eberta fonda koordinētājs 
Baltijas valstīs Elmars 
ROMPČIKS (no kreisās), “AIB 
Global Treasury” galvenais 
ekonomists Džons BEGS no 
Īrijas, Rīgas Ekonomikas 
augstskolas lektors 
Andris STRAZDS, Eiropas 
Parlamenta deputāts 
Manuels Medina ORTEGA un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdētājs 
Pēteris KRĪGERS. 

Foto – Inga Kundziņa/A.F.I.
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pārtikas nozaru arodu biedrības pārstāvji, tā so
lidarizējoties ar citu Eiropas valstu arodbiedrī
bām un demonstrējot savu vēlmi aizsargāt SDO 
garantētās sociālās pamattiesības un to obligātu 
ievērošanu dalībvalstīs. Solidarizējoties ar de
monstrantiem Parīzē, LBAS dalīborganizācijas 
ar tādām pašām prasībām par cilvēka cienīgu 
darbu un algu Rīgā piketē pie Ministru kabineta.

2009. gads
16.		 janvārī	 LBAS rīko mītiņu pie Lietuvas 
vēstniecības Rīgā, kurā piedalās dažādu nozaru 
arodbiedrību pārstāvji, atsaucoties uz Lietuvas 
arodbiedrību konfederāciju nacionālā koor
dinācijas centra aicinājumu solidarizēties ar 
Lietuvas darbaļaudīm, kuri savā valstī piketē 
pret pārkāpumiem darba jomā un pieprasa iz
maiņas Lietuvas valdības reformās. Protestus 
Lietuvā izraisījis paaugstinātais pievienotās vēr
tības nodoklis un valdības kopējā ekonomikas, 
finanšu un sociālā politika, kas lielāko daļu ie
dzīvotāju ved nabadzībā un iznīcina uzņēmēj
darbību. Viļņā un citās Lietuvas pilsētās protes
ta akcijās piedalās aptuveni 20 000 darbaļaužu.

17.	un	18.	janvārī	LBAS mācību centra va
dītāja Linda Romele ITUC delegācijas sastāvā 
Vašingtonā tiekas ar Pasaules Bankas (PB) va
dītāju Robertu Zēliku un SVF izpilddirektoru 
Dominiku StrosuKānu.	 PB un SVF pārstāvji 
atzīst, ka savulaik, pietiekami neieklausoties 
pasaules arodbiedrību brīdinājumos par pasau
les ekonomikai draudošajām briesmām, kuras 
var rasties, izmantojot nenoregulētus ekstra
vagantus finanšu instrumentus, viņi nav pare
dzējuši krīzes patiesos apmērus. Arodbiedrību 
pārstāvji norāda, ka virkne SVF prasību ir at
stājušas negatīvu iespaidu tieši uz darbaļaudīm, 
tā panākot pilnīgi pretēju efektu SVF deklarē
tajai prioritātei par sociālās drošības tīklu aiz
sardzību. ITUC izrāda pastiprinātu interesi par 
ekonomiskās situācijas nopietnību Latvijā un 
valdības neieklausīšanos LBAS kā sociālā part
nera viedoklī. Atbalstot Latvijas arodbiedrības 
un pastāvīgi sekojot aktuālai situācijai, ITUC 
iekļauj LBAS pārstāvjus arī turpmāko delegāci
ju sastāvā, kad tiek organizētas tikšanās ar PB 
un SVF pārstāvjiem Vašingtonā un Vīnē.

5.	 un	 6.	 februārī Briselē notiek Baltijas 
valstu arodbiedrību, ITUC, ETUC un PERC 
vadības apspriede.	 Starptautiskās arodbiedrī
bas šo apspriedi sasauc, neslēpjot satraukumu 
par krīzes graujošo ietekmi uz Baltijas valstīm. 
Diskusijas gaitā tiek meklēti risinājumi un plā
noti pasākumi darbinieku situācijas uzlaboša
nai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

27.	un	28.	maijā	Parīzē notiek ETUC starp
kongresu konference “Cīnīties pret krīzi!”. ES 
valstu nacionālo arodbiedrību centru vadība 

un speciālisti diskutē par arodbiedrību lomu 
ekonomiskās krīzes laikā, balstoties uz Eiropas 
Arodbiedrību institūta pētījumu par finanšu 
situācijas novērtējumu ES dalībvalstīs. Īpaša 
uzmanība tiek pievērsta ETUC dalīborganizā
ciju aktivitātēm jaunu biedru iesaistīšanā, kā 
arī migrācijas jautājumiem un pārrobežu sa
darbības līgumu slēgšanai. Konferencē pieda
lās LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, LBAS 
priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča 
un LBAS ārējo sakaru koordinētāja Ariadna 
Ābeltiņa. Konferences delegāti pieņem ETUC 
Parīzes deklarāciju, kurā tiek prasīts vairāk in
vestīciju novirzīt Eiropas Ekonomikas atveseļo
šanas plāna uzdevumu īstenošanai; nodrošināt 
stabilākas labklājības sistēmas, lai panāktu lie
lāku drošību un līdztiesību, kā arī izvairītos no 
sociālās atstumtības; stiprināt darbinieku tiesī
bas un veidot spēcīgāku koplīgumu sistēmu, kā 
arī solidarizēties Eiropas mērogā. 

17.	septembrī	Rīgā ar Fridriha Eberta fonda 
atbalstu notiek EESK un LBAS paneļdiskusija 
“Krīzes ietekme uz sociālo jomu un nodarbinā
tību Latvijā”, runājot par krīzes ietekmi arī ES 
kontekstā.

26.		 novembrī Viļņā notiek BASTUN sa
nāksme “Ceļš uz atveseļošanos”, diskutējot par 
krīzes ietekmi uz arodbiedrību kustību, kā arī 
par iespējamajiem pasākumiem un politikas 
prioritātēm situācijas uzlabošanā. Sanāksmē 
piedalās Baltijas jūras valstu arodbiedrību vadī
tāji, pētnieki un Ziemeļvalstu Arodbiedrību pa
domes (NFS) pārstāvji, kā arī PERC un ETUC 
vadība. Latvijas arodbiedrības pārstāv LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un LBAS ārējo sa
karu koordinētāja Ariadna Ābeltiņa. P. Krīgera 
prezentācija par situācijas nopietnību Latvijā 
izraisa pastiprinātu citvalstu pārstāvju intere
si. Daudzus klātesošos pārsteidz mūsu valstī 
notiekošā dramatisms, kas izskaidro LBAS aso 
reakciju uz valdības rīcību.

2010. gads
No	11.	līdz	15.	janvārim Vīnē notiek SVF un 
ITUC politikas seminārs arodbiedrību pār
stāvjiem no jaunajām un topošajām ES val
stīm. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks 
Egils  Baldzēns, ekonomikas eksperte Raita 
Karnīte un Latvijas Izglītības un zinātnes darbi
nieku arodbiedrības referente sociālekonomis
kajos jautājumos Rasma Stabiņa.

No	19.	līdz	26.	jūnijam Vankūverā  notiek 
ITUC 2. kongress, kurā piedalās LBAS priekš
sēdētājs Pēteris Krīgers. Tēma – globālās finan
siālās un ekonomiskās krīzes ietekme uz sociālo 
taisnīgumu. Kongresā piedalās 1400 delegāti, 
kas pārstāv 311 dalīborganizācijas ar 175 miljo
niem biedru no 155 valstīm. 
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29.		 septembrī ETUC, protestējot pret bar
gajiem taupības pasākumiem, kuri ir spēkā 
vairākās Eiropas valstīs, organizē plašu Eiropas 
manifestāciju, kuru atbalstīja visas ETUC da
līborganizācijas. Briseles ielās iziet vairāk nekā 
100 000 manifestantu. Protesta akcijas risi
nās arī Portugālē, Itālijā, Latvijā, Polijā, Kiprā, 
Rumānijā, Čehijā, Lietuvā un Serbijā, bet 
Spānijā notiek vispārējais streiks. ETUC ģene
rālsekretārs Džons Monks uzsver, ka arodbied
rības visvairāk uztraucas par bezdarbu un pie
augošo nelīdztiesību. Solidarizējoties ar citām 
Eiropas valstu arodbiedrībām, Eiropas Rīcības 
dienā LBAS vairākās Latvijas pilsētās rīko pike
tus “Nē – bargai taupībai, jā – izaugsmei!”. 

2011. gads
No	12.	līdz	14.	janvārim Maskavā risinās	FNPR 
VII kongress, kurā piedalās LBAS priekšsēdē
tājs Pēteris Krīgers. Kongresa laikā notiek sa
darbības līguma parakstīšana starp FNPR un 
LBAS. Sadarbība starp Krievijas un Latvijas 
arodbiedrībām, tostarp arī vairāku nozaru lī
menī, ir pastāvējusi vienmēr, taču pirmo reizi tā 
tiek nostiprināta ar līgumu. 

No	17.	līdz	21.	janvārim	Vašingtonā  risinās 
tikšanās ar SVF pārstāvjiem. ITUC delegāci
jas sastāvā sarunās par krīzes cēloņiem, sekām 
un valstu ekonomiku tālāku attīstību piedalās 
LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos 
Jānis Kajaks. Latvijas arodbiedrību viedoklis 
tiek uzklausīts un respektēts augstāko starptau
tisko finanšu institūciju līmenī. 

16.	un	17.	februārī	darba vizītē pēc Latvijas 
Apvienotās policistu arodbiedrības uzaicinā
juma Latvijā ierodas Eiropas Policijas konfe
derācijas delegācija konfederācijas prezidenta 
Hainca Kīfera (Heinz Kiefer) vadībā un žurnā
listi no Norvēģijas, Zviedrijas un Vācijas, lai ie
pazītos ar mūsu policistu darba vidi un ikdienas 
problēmām. 

1.	martā Latvijas Veselības un sociālās aprū
pes darbinieku arodbiedrībai (LVSADA) Briselē 
tiek pasniegta Eiropas nevalstisko organizāciju 
apvienības “Solidar” balva “Sudraba roze”, ko 
piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasnie
gumiem sociālā taisnīguma un solidaritātes 
veicināšanā. LVSADA balva piešķirta nominā
cijā “Sociālais taisnīgums Eiropā” par pieejamas 
un kvalitatīvas veselības aprūpes aizstāvēšanu 
Latvijā. “Sudraba rozi” Eiropas Parlamentā sa
ņēma LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris. 

13.	 aprīlī Rīgā ar Fridriha Eberta fonda 
atbalstu notiek Baltijas valstu arodbiedrī
bu padomes sanāksme. Sanāksmē piedalās 
Lietuvas arodbiedrību centru LDF, LPSK un 
LPS “Solidarumas”, Igaunijas arodbiedrības 
konfederācijas EAKL, kā arī LBAS vadītāji un 

eksperti. Sanāksmes gaitā tiek apspriesta situā
cija katrā no Baltijas valstīm, kā arī lemts par 
turpmākajām kopīgajām aktivitātēm.

No	 15.	 līdz	 19.	  maijam Atēnās notiek 
ETUC 12. kongress ar devīzi “Mobilizēties so
ciālai Eiropai!”. Kongresā piedalās apmēram 
500  arodbiedrību delegāti no 36 Eiropas val
stīm, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, 
Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomisko un 
sociālo lietu komitejas, Starptautiskās darba or
ganizācijas un globālajām arodbiedrību organi
zācijām. Kongresa delegāti pieņem “Atēnu ma
nifestu”, definējot Eiropas arodbiedrību nākamā 
darba perioda (līdz 2014. gadam) principus, 
rekomendācijas un apņemšanās, lai cīnītos pret 
bezdarbu un pieaugošo nelīdztiesību, lai mobili
zētos izaugsmei un ilgtspējai, kā arī lai stiprinātu 
arodbiedrības un veidotu vienotu attieksmi pret 
pieaugošo integrēto Eiropas darba tirgu. l

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

“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).

Foto – Juha ROININEN/EUP-Images

ETUC 12. kongresā Atēnās piedalījās LBAS priekšsēdētājs Pēteris KRĪGERS, 
LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija MARCINKĒVIČA, 
LBAS ārējo sakaru koordinētāja Ariadna ĀBELTIŅA 
un Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības prezidents Igors PAVLOVS.

Foto no Igora Pavlova personiskā arhīva
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P ēdējos gados ir samazinājies arodbiedrību biedru skaits. To var 
uzskatīt par savdabīgu paradoksu, jo tieši krīzes laiks strādājoša
jiem cilvēkiem licis saskarties ar ļoti nopietnām problēmām, ku

ras risināt kopā ar arodbiedrību būtu gan vieglāk, gan vienkāršāk. Varbūt 
kādā brīdī ir piemirsies, ka dalīta bēda ir tikai pusbēda, un tāpēc daudzi 
pieņem spītīgas vienpatības izaicinājumu visu darba dzīves problēmu 
smagumu uzkraut saviem pleciem. Un dara to tikmēr, kamēr ūdens sme
ļas mutē, lai tad tomēr nāktu un taujātu pēc mūsu darba tiesību ekspertu 
padoma. Protams, arodbiedrības ir pietiekami stipras, lai atbalstītu ne ti
kai savus biedrus vien. Taču daudz vērtīgāk būtu, ja mēs apvienotos un 
kopā darbotos ne tikai krīzes brīžos, bet darītu to diendienā, tā kļūstot 
vēl stiprāki. 

Man ir prieks par ikvienu darba devēju, kas, tuvāk iepazinis arodbied
rības, atskārtis, ka arodbiedrības nevis traucē, bet palīdz strādāt, noņemot 
no darba devēja pleciem ne vienu vien rūpi. Katrs mūsu labi paveiktais 
darbs ir ieguldījums ne tikai arodbiedrību nākotnē, bet arī labākas sabied
rības un labākas valsts interesēs. 

Līdz šim katru gadu arodbiedrībām ir nācies stīvēties ar valdību par 
topošo budžetu, tāpēc vēlamies panākt, lai Latvijā turpmāk tiktu veidots 
vidēja termiņa budžets trim vai četriem gadiem. Esmu pārliecināts, ka 
tad valdībai un sociālajiem partneriem domstarpību būtu mazāk. Tad 
mēs kopīgi vairāk varētu runāt un spriest par galvenajiem stratēģiskajiem 
virzieniem, nevis grimtu strīdos par cipariem. Turklāt vidējā termiņa bu
džets dotu iespēju saprātīgāk un racionālāk rīkoties ar valsts naudu. 

LBAS kā Latvijā lielākā nevalstiskā organizācija attīstītās, godprātīgi 
darot savu ikdienas darbu un pieņemot aizvien jaunus izaicinājumus. 
Katrs arodbiedrību panākums ceļ ikviena biedra pašapziņu. Mēs kļūs
tam zinošāki un ar savām zināšanām spējam padarīt labāku, drošāku un 
tiesiskāku vidi, kurā strādājam. Mēs esam vadošais arodbiedrību centrs. 
LBAS pozīciju spēks ir solidaritāte, kas vieno nozaru arodbiedrības un 
ikvienu biedru. 

Arodbiedrībās, gluži tāpat kā sabiedrībā kopumā un katrā ģimenē, 
pamazām mainās paaudzes. Juzdamies atbildīgi par organizācijas tālāko 
attīstību, mēs vēlamies, lai jaunie biedri turpinātu labi iesāktos darbus, 
darot tos vēl labāk par mums. Mēs vēlamies, lai arodbiedrībās stātos un 
strādātu zinoši, droši un pārliecināti cilvēki, tāpēc neaģitējam, bet izglīto
jam, potenciālo biedru sagatavošanā ieguldot daudz laika un pūļu.

Būt vai nebūt arodbiedrībā – tā ir katra paša brīva izvēle. Bet neviens 
nenoliegs, ka iesaistīties procesos, kas ļauj padarīt savu un arī līdzcilvē
ku dzīvi labāku, ir daudz interesantāk nekā noraudzīties notiekošajā no 
malas. Vērotāji no malas var izvairīties no zaudējuma rūgtuma, bet viņi 
nekad nevar sajust uzvaras garšu. Un būt kopā plecu pie pleca vienmēr ir 
drošāk, jo domubiedri līdzās ļauj labāk apzināties savas iespējas un varē
šanu. Tā ir ļoti iedvesmojoša sajūta.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers

Pēcvārds





Šī korporatīvā rokasgrāmata ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda 
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par korporatīvās rokasgrāmatas saturu atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.


