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T ieši tāpēc jautājumi par dar-
ba vides kvalitāti, par darba 
vietas drošību, par sociāli 
atbildīgu uzņēmējdarbību, 

par riska faktoru novēršanu katrā 
darba vietā, par darba tiesisko attie-
cību sakārtotību katram cilvēkam 
kļūst aizvien svarīgāki.

Jā, Latvijā šiem jautājumiem ne-
tiek pievērsta nepieciešamā uzmanī-
ba. Un te nu grēko visi – gan valsts 
institūcijas, gan darba devēji, gan 
paši darbinieki, gan arī viņu pār-
stāvji – arodbiedrības. Un tāpēc uz 
pārējo ES valstu fona mēs izskatā-
mies diezgan nelāgi – mums ir zema 
darba alga un niecīgs ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli neapliekamais 
minimums, zema dzimstība un ie-
vērojama migrācija, it kā zems bez-
darba līmenis, bet tajā pat laikā liels 
ilgstošo un nereģistrēto bezdarbnie-
ku skaits. Tajā pat laikā darba devēji 
izjūt profesionāli sagatavotu darbi-
nieku trūkumu. Klibo arī profesio-
nālās izglītības sistēma. Darba devē-
ju attieksme pret darbiniekiem bieži 
vien neatbilst civilizētas sabiedrības 
modelim. Darbinieki pieļauj paze-
mojumus un likumu pārkāpumus 
– viņi necīnās par normālām darba 
tiesiskajām attiecībām. Un es to varu 
teikt pavisam droši, jo arodbiedrības 
pēdējo gadu laikā ir saņēmušas gan 
savu biedru, gan citu strādājošo cil-
vēku, kā arī pensionāru pārmetumus 
gan par padarīto, ko, kā izrādās, bija 

vajadzējis darīt citādāk, gan arī par 
nepadarīto. Ir dzirdēti pat ekstremā-
li aicinājumi arodbiedrības likvidēt, 
jo tās jau neko nedodot!

Bet, pirms izvirzīt radikālas pra-
sības, ir vērts padomāt, kādā darba 
vidē mēs strādātu, ja savā laikā tieši 
arodbiedrības nebūtu bijušas tās, kas 
iestājās par trīspusējo sarunu sistē-
mas izveidi Latvijā, par sociālo dia-
logu un darba koplīgumiem. Tieši 
arodbiedrības bija tās, kas ieguldīja 
lielu darbu gan Darba aizsardzības 
likuma, gan Darba likuma izstrādā-
šanā. Un arodbiedrības ir tās, 
kas uzmana, lai minētajos 
likumos it kā cēlu mērķu vār-
dā netiktu iestrādātas darbi-
niekiem nepieņemas un pat 
bīstamas normas, kas varētu 
pazemināt darbinieku tiesis-
kās aizstāvības līmeni. Gribu 
atgādināt, ka darba devēji jau 
mēģināja veikt grozījumus 
Darba likumā, paredzot bū-
tiski samazināt samaksu par 
virsstundu darbu, kā arī par 
darbu brīvdienās un svētku 
dienās, un tikai asa arodbied-
rību reakcija to šobrīd ir novērsusi. 
Atcerēsimies darba devēju ierosinā-
jumu veikt tā saucamā sociālā no-
dokļa pārdali vienādās daļās starp 
darba devēju un darbinieku, tajā pat 
laikā gan nenorādot, vai tiks veikta 
zaudētās darba algas daļas kompen-
sācija! Bija pilnīgi skaidrs, ka neviens 
jau neko kompensēt arī netaisījās, bet 
pārdales rezultātā iegūto naudu bija 
iecerēts izmantot tikai darba devēju 
interesēs. 

Vēl varam atgādināt, ka tajās dar-
ba vietās, kur ir arodbiedrības, tiek 
noslēgti gan individuālie darba līgu-
mi, gan notiek sarunas starp darba 
devējiem un darbinieku pārstāv-
jiem, tur tiek novērsta arī nelegālā 
nodarbinātība un risinās cīņa pret 
«aplokšņu algām», tur tiek izvirzītas 
darbinieku uzticības personas darba 
aizsardzībā, tur notiek darbinieku 
informēšana un konsultēšanās.

Bet tur, kur arodbiedrības nav, 
tur darba devēji bieži vien mēdz rī-
koties, kā viņiem ienāk prātā: darba 

līgumi slēgti netiek, līdz ar to darbi-
nieki ir ne tikai neaizsargāti likuma 
priekšā, bet arī nesaņem nekādas so-
ciālās garantijas – viņiem netiek ap-
maksātas slimības lapas, par viņiem 
netiek veiktas iemaksas pensiju 
fondā, viņiem nav nodrošināta aiz-
sardzība pret nelaimes gadījumiem 
darbā, šie gadījumi tiek slēpti gan no 
mediķiem, gan arī no Valsts darba 
inspekcijas. Algas tiek rēķinātas tā, 
kā darba devējiem labpatīkas – vai-

rākumā gadījumu oficiāli izmaksātā 
alga nepārsniedz minimālās algas 
apmērus. Darbiniekus darbā pie-
ņem tikai uz pārbaudes laiku – trim 
mēnešiem... Dažs darba devējs pat 
pamanās algu vispār nemaksāt. 

Ja uz visu notiekošo paraudzīties 
ar vieglu ironiju, tad jāsaka, ka bez 
arodbiedrības darba dzīve ir daudz 
jautrāka. Tikai tad, kad rodas nepa-
tikšanas, tad viss sagriežas ar kājām 
gaisā. Kad darba devējs pazūd ne-
zināmās tālēs, darba ņēmējs paliek 
viens kā pirksts – viņam nav nevie-

na aizstāvja, no kā pra-
sīt vai lūgt! Nav ne pa-
doma, ne aizstāvības, 
jo nav arodbiedrības…

Mēs katrs jau šodien 
gribam dzīvot labāk! 
Gribam strādāt labu 
un interesantu darbu, 
saņemt labu algu, būt 
pārliecināti par savām 
sociālajām garantijām! 
Gribam, lai tiktu ievē-
rotas mūsu intereses un 
nodrošinātas vajadzī-
bas. Lai ar mums rēķi-

nātos, lai mūsos nesaskatītu vienīgi 
lētu darbaspēku, bet gan profesionāli 
augsti izglītotus speciālistus, radošas 
personības, līdzvērtīgus partnerus 
darba tirgū. Bet tas nav iespējams bez 
visu darbinieku saskaņotas rīcības, 
bez solidaritātes, bez apvienošanās 
arodbiedrībās!

Tad cīnīsimies par savām tiesī-
bām! Būsim visi kopā! Tikai tad mēs 
esam spēks. Tikai tad mums rodas 
pārliecība par savu varēšanu.  

Vienotībā spēks!

Darbs, darba vieta, darba 
laiks, darba biedri katra 
cilvēka dzīvē aizņem ļoti 

nozīmīgu vietu. Ja vienkāršoti 
parēķinām, cik daudz laika 
cilvēks pavada  savā darba 

vietā, ņemot par pamatu 
tā saucamo darba vecumu, 
kas Latvijā ir no 15 līdz 62 

gadiem, un rēķinot, ka nedēļā 
cilvēks strādā 40 stundas, 

iznāk, ka darbam tiek atdoti 
pilni 16 gadi! Bet nav jau arī 
noslēpums, ka Latvija starp 

ES valstīm īpaši izceļas ar to, 
ka mūsu valstī strādājošajiem 

cilvēkiem ir visgarākā darba 
diena. Un tas nozīmē, ka mēs 
darbā vietā kopumā pavadām 

vēl vairāk laika.

Viedokļu 
sadursmē –  
Darba 
likums

2.-3.lpp. 6.lpp.

Kas izglāba prāmja 
darbiniekus? 7.lpp.

TEV IR TIESĪBAS 
UZ DROŠU DARBU!

Latvijas 
policisti  
apvienojas 
arodbiedrībā

Labklājība
jāceļ  
uz droša 
pamata

4.-5.lpp.

Tur, kur 
arodbiedrības nav, 
tur darba devēji 
bieži vien mēdz 
rīkoties, kā viņiem 
ienāk prātā. 

Pēteris KRĪGERS
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Egils BALDZĒNS 
LBAS priekšsēdētāja vietnieks

K ādi ir arodbiedrību ie-
guvumi? Ja līdz šim 
Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienības (LBAS) 

un Latvijas Celtnieku arodbiedrības 
(LCA) priekšlikums atvieglot ģe-
nerālvienošanos noslēgšanu, kura 
būtu saistoša visiem attiecīgās noza-
res darba devējiem un darbiniekiem 
tika vairākkārtīgi noraidīts, tad tikai 
Saeimas Sociālo un darba lietu ko-
misijā tas beidzot guva vienprātīgu 
atbalstu. 

Šobrīd, lai ģenerālvienošanās 
būtu saistoša vi-
siem attiecīgās 
nozares darba 
devējiem un at-
tiektos uz visiem 
darbiniekiem, ku-
rus nodarbina šie 
darba devēji, dar-
ba devēju organi-
zāciju apvienības 
biedriem šajā no-
zarē ir jānodarbina 
vairāk nekā 60% 
darbinieku. Līdz 
ar grozījumiem 
Darba likumā, šis 
slieksnis tiek sa-
mazināts uz 50%.

Apzinoties, ka 
tas joprojām nav pietiekami, LBAS 
aktīvi piedalījās Labklājības minis-
trijas izveidotajā nelegālās nodar-
binātības apkarošanas darba grupā, 
kurā nolēma ieteikt Darba likuma 
18. pantu papildināt ar vēl vienu kri-
tēriju, kas ietekmētu ģenerālvieno-

šanās spēku attiecībā uz visu nozari 
un nodrošinātu nepieciešamo elastī-
bu (īpaši nozares darba devējiem): ja 
darba devēju organizācijas vai darba 
devēju organizācijas biedri kādā 
nozarē veic nozares preču vai pakal-
pojumu darba apjomu vairāk nekā  
65 % apmērā no kopējā nozares pre-
ču vai pakalpojumu darba apjoma 
valstī, tad starp darba devēju orga-
nizāciju un nozares arodbiedrību 
noslēgtā ģenerālvienošanās attiecas 
uz visiem nozares uzņēmumiem.

Pēc vairākkārtējām debatēm tieši 
Saeimas Sociālo un darba lietu ko-
misijā izdevās pārliecināt deputātu 
vairākumu, ka, darba devējam atstā-

dinot darbinieku 
no darba, neiz-
maksājot viņam 
darba samaksu, 
a t s t ā d i n ā š an a s 
termiņš nevar būt 
bezgalīgs, kā tas 
šobrīd ir paredzēts 
likumā. Rezultātā 
tika nolemts, ka 
atstādināšana bez 
darba samaksas 
nevar būt ilgāka 
par trīs mēnešiem.

Jāuzsver, ka 
Latvijas Darba 
devēju konfede-
rācijas (LDDK) 
nostāja bija bez 

jebkādiem kompromisiem – nekā-
dus termiņus nevajag noteikt. Un 
viss. Šāda atstādināšana mēnešiem 
ilgi jau bija skārusi vairāku LBAS 
dalīborganizāciju biedrus – gan no 
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu 
darbinieku arodbiedrības LAKRS, 

gan no Latvijas Tirdzniecības flotes 
jūrnieku arodbiedrības.

Nogurdinoša cīņa izvērtās par 
LDDK priekšlikumu atcelt darba 
devēja apmaksātu mācību atvaļinā-
jumu darbiniekam – 20 dienas valsts 
eksāmena kārtošanai vai diplom-
darba izstrādāšanai un aizstāvēša-
nai. Šis jautājums skar darbiniekus, 
kuri strādā un mācās augstskolā, 
pabeidz vidusskolu vai profesionā-
lās izglītības skolu. Mūsu sociālie 
partneri piedāvāja mācību atvaļinā-
jumu apmaksāt tikai tiem, kuriem 
to apmaksāt vēlas darba devējs. Kaut 
arī diskusiju rezultātā no Labklājības 
ministrijas puses tika piedāvāts 
kompromiss: darba devējs izvēlas 
apmaksāt pilnu mācību atvaļinā-
jumu vai kompensāciju minimālās 
mēnešalgas apmērā, LBAS nostāja 
bija stingra un vairākkārtīgi arod-
biedrību juristu un dalīborganizā-
ciju vadītāju pārspriesta: Lisabonas 
stratēģijas īstenošanas laikā pilnā 
apjomā apmaksātam mācību atvaļi-
nājumam ir jābūt! Cita lieta – varam 
diskutēt, vai tie ir valsts budžeta lī-
dzekļi vai darba devēju finansējums. 
Tieši precīza cita iespējamā finanšu 
avota norāde un valsts budžeta ie-
spēju uzrādīšana vērsa šī jautājuma 
izlemšanu par labu arodbiedrību iz-
virzītajām prasībām. 

Vēl viena Eiropas Savienības val-
stīm kopīga svaiga vēsma ir darba 
devēju mēģinājumi būtiski pagari-
nāt pārbaudes laiku, pieņemot dar-
bā jaunu darbinieku. Darba devēju 
piedāvājums bija seši mēneši šobrīd 
likumā noteikto trīs mēnešu termi-
ņa vietā. Šādu pārbaudes laiku īpaši 
atbalstīja Ekonomikas ministrija, 

uzsverot darba attiecību elastīguma 
nepieciešamību. 

Savukārt LBAS norādīja, ka ir jā-
būt īpaši zemai darba devēja kompe-
tencei, lai trīs mēnešu laikā nespētu 
izvērtēt, vai jaunais darbinieks spēj 
vai nespēj veikt piedāvātos pienā-
kumus. Arodbiedrības uzsvēra, ka 
šāds pārbaudes laika pagarinājums 
bieži izvērtīsies vienkārši par zemā-
ku darba samaksu darbiniekam un 
lielāku kadru mainību negodprātīgu 
darba devēju uzņēmumos.

To, ka LBAS atbalsta darba attie-
cību elastīgumu, apliecina arī šogad 
parakstītā vienošanās ar Latvijas 
Darba devēju konfederāciju «Par 
Eiropas sociālo partneru pamat-
nolīgumu ieviešanu». Tās mērķis 
ir paaugstināt darba devēju, darbi-
nieku un to pārstāvju informētību 
par teledarbu kā par veidu, kas ļauj 
darba devējiem modernizēt darba 
organizāciju, ļauj darbiniekiem sa-
vienot darbu un sabiedrisko dzīvi 
un patstāvīgāk veikt savus darba 
pienākumus, kā arī ļauj paaugstināt 
darba kvalitāti un palielināt invalīdu 
iespējas darba tirgū.

Tomēr LBAS neatbalsta, ka šāda 
elastība darba tiesiskajās attiecības 
tiek ieviesta uz otra sociālā partnera 
rēķina, aizmirstot par drošību darba 
tiesiskajās attiecībās.

Ņemot vērā, ka šobrīd turpinās 
darbs pie nākamajiem grozījumiem 
Darba likumā, mums, arodbiedrī-
bām, ir jātiecas palielināt koplīgumu 
un ģenerālvienošanos nozīmīgumu 
sociālajā dialogā. Mūsu pamatuzde-
vums ir kopīgiem spēkiem nodro-
šināt darbinieku interešu un tiesību 
pārstāvniecību un aizstāvību.     

Pārbaudes laika 
pagarinājums bieži 
izvērtīsies vienkārši 
par zemāku 
darba samaksu 
darbiniekam 
un lielāku 
kadru mainību 
negodprātīgu darba 
devēju uzņēmumos

BŪTISKĀKIE GROZĪjUmI UN TO BŪTĪBA ŠOBRĪD jA SAEImA PIEņEmS

Labklājības ministrijas mērķis aizliegto diskrimināci-
jas veidu uzskaitījumā iekļaut diskrimināciju seksuālās 
orientācijas dēļ. Saeima šo priekšlikumu neatbalstīja 

Pie diskriminācijas aizliegumu veidiem nav atsevišķi norādīta 
seksuālā orientācija

Joprojām pie diskriminācijas aizliegumu veidiem nebūs atsevišķi norādīta seksuālā 
orientācija

Atvieglot nosacījumus, lai ģenerālvienošanās attiektos 
uz visiem nozares uzņēmumiem

Ģenerālvienošanos nozares līmenī var slēgt, ja pārstāvēto uz-
ņēmuma darbinieku skaits ir vismaz 60%

Ģenerālvienošanos nozares līmenī var slēgt, ja pārstāvēto uzņēmuma darbinieku skaits 
ir vismaz 50%

Ierobežot termiņu, uz kādu darba devējs var atstādināt 
darbinieku, neizmaksājot darba samaksu

Darba devējs var atstādināt darbinieku, neizmaksājot darba 
samaksu par neierobežotu laika posmu

Darba devējs var atstādināt darbinieku, neizmaksājot darba samaksu vairs tikai  
3 mēnešus

Samazināt darba devēja uzteikuma termiņu Ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ 
un to apliecina ar ārsta atzinumu, darba devēja uzteikuma ter-
miņš ir viens mēnesis

Ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ar ārsta 
atzinumu, darba devēja uzteikuma termiņš ir 10 dienas

Pagarināt terminēta darba līguma termiņu Uz noteiktu laiku noslēgts darba līguma termiņš nevar būt il-
gāks par diviem gadiem

Darbinieks īslaicīgu darbu tagad varēs veikt ne ilgāk par 3 gadiem

Precizēt, ka darba devējs nedrīkst sodīt darbinieku par 
to, ka darbinieks informē kompetentas iestādes par pār-
kāpumiem darba vietā

Aizliegts sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam 
nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecī-
bu ietvaros pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības

Aizliegts sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, 
ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības, 
kā arī tad, ja viņš informē kompetentās iestādes vai amatpersonas par aizdomām 
par noziedzīga nodarījuma vai administratīva pārkāpuma izdarīšanu darba vietā.

Noteikt atšķirīgas attieksmes aizliegumu, arī nosakot 
darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu

Dibinot darba tiesiskās attiecības, kā arī darba tiesisko attiecī-
bu pastāvēšanas laikā, it īpaši paaugstinot darbinieku amatā, 
nosakot darba apstākļus, darba samaksu vai profesionālo ap-
mācību, kā arī uzsakot darba līgumu, aizliegta atšķirīga attiek-
sme atkarībā no darbinieka dzimuma

Dibinot darba tiesiskās attiecības, kā arī darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, it 
īpaši paaugstinot darbinieku amatā, nosakot darba apstākļus, darba samaksu vai pro-
fesionālo apmācību, vai kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī uzsakot darba līgumu, 
aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma

Noregulēt gadījumus, kad arodbiedrība neinformē darba 
devēju par savu lēmumu piekrist darbinieka atbrīvošanai 
vai nē

Likumā nav noteikts, kā rīkoties, ja arodbiedrība vispār nein-
formē darba devēju par savu lēmumu piekrist darbinieka at-
brīvošanai vai nē 

Ja darbinieku arodbiedrība neinformē darba devēju par savu lēmumu piekrist darbinie-
ka atbrīvošanai vai nē, uzskatāms, ka arodbiedrība piekrīt darba devēja uzteikumam.

Likumprojekts «Grozījumi Darba likumā»         (Reģ. nr. 1300, nodots otrreizējai caurlūkošanai Saeimā) 

Viedokļu sadursmē – Darba likums

Jau gandrīz divus gadus rit asa diskusija par grozījumiem 
Darba likumā. Mūsu sociālie partneri – darba devēji 
– šo sarunu uzsāka radikāli – ar skaidru mērķi padarīt 
darba tiesiskās attiecības elastīgākas. Arodbiedrību 
puses norādījumi, ka šādi likuma grozījumi neapšaubāmi 
samazinās reālo darba samaksu un sociālās garantijas, 
netika saklausīti. Pavisam cita attieksme radās tad, kad 
ierunājāmies par konkrētu nozaru arodbiedrību gatavību 
streikot (tam bija gatavi, piemēram, VAS «Latvijas Dzelzceļš» 
mašīnisti). Konkrētajā gadījumā darba devēja puse bija 
ar mieru atsaukt savus priekšlikumus par piemaksu 
samazināšanu. Tas uzskatāmi apliecina, ka rīcībspējīgas 
un stipras arodbiedrības ir veiksmīgākas sociālā dialoga 
risinātājas. Mūsu argumenti – nostāja no stipra partnera 
puses var tikt ignorēta, bet nevar ignorēt arodbiedrību spēku.

Lai 
veiksmīgs 
un radošs 
jaunais 
mācību 
gads!

Latvijas  
Brīvo arodbiedrību 

savienība
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Likumprojekts «Grozījumi Darba likumā»         (Reģ. nr. 1300, nodots otrreizējai caurlūkošanai Saeimā) 

Edgars KORČAGINS 
Latvijas Darba devēju konfederācijas  
ģenerāldirektora vietnieks

L ikumprojekts par grozī-
jumiem Darba likumā, 
kurus Valsts prezidente ir 
nosūtījusi Saeimai otrrei-

zējai caurlūkošanai, atspoguļo ilga, 
sarežģīta un uz kompromisiem 
balstīta darba rezultātu. Tas arī ir 
apliecinājums sociālo partneru 
spējai kopīgi strādāt pie darba at-
tiecību pilnveidošanas un panākt 
abpusēji pieņemamus risinājumus.

Nepieciešamību veikt izmaiņas 
Darba likumā lielā mērā noteica 
darba devēju izteiktie priekšlikumi, 
kuru mērķis bija pilnveidot Darba 
likumu un padarīt to individuālāk 
piemērojamu katrā atsevišķā uzņē-
mumā atbilstoši tā darba specifikai 
un vajadzībām, kā arī nepieciešamī-
ba novērst nepamatotus izdevumus 
darba devējam. Pamatojoties uz to, 
Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK) sagatavoja virkni priekšli-
kumu, no kuriem vairāki ir atbals-
tīti gan no arodbiedrību, gan arī no 
valsts institūciju un Saeimas puses.

Izmaiņas kārtībā, kādā tiek 
piešķirti pārtraukumi darbā, kā 
arī darba līgumu uz noteiktu laiku 
maksimālā termiņa pagarināšana 
ir būtiski soļi darba attiecību elastī-
bas palielināšanā. Nozīmīgas ir arī 
izmaiņas kārtībā, kādā darbinie-
kam izmaksā atlīdzību par attais-
notu prombūtni – vidējās izpeļņas 
aprēķināšana un izmaksāšana tiek 
aizstāta ar darba samaksas saglabā-
šanu. Uzskatām, ka šāda norma ir 
taisnīga, jo darbinieks saņems dar-
ba samaksu tādā apmērā, kādu viņš 

būtu saņēmis strādājot. Turpretī vi-
dējā izpeļņa nereti deva iespēju sa-
ņemt augstāku atalgojumu, kas ra-
dīja nepamatotus izdevumus darba 
devējam un radīja mazāk labvēlīgu 
situāciju citiem darbiniekiem. 

Piedāvātajos grozījumos pare-
dzēts arī samazināts uzteikuma pe-
riods (desmit dienas tagadējā viena 
mēneša vietā) darbiniekam, kam ar 
ārsta atzinumu ir konstatēta veselī-
bas stāvokļa neatbilstība veicama-
jam darbam. Vienu mēnesi ilgam 
uzteikuma periodam nav objektīva 
pamata, jo nolīgto darbu darbi-
nieks šajā laikā tik un tā nedrīkst 
veikt, bet citā darbā viņu pārcelt 
nav iespējams. Izmaiņas ļauj darba 
devējam ātrāk pieņemt darbā jaunu 
darbinieku un samazināt izdevu-
mus, bet darbiniekiem zaudējumi 
no tā nerodas, jo viņiem tik un tā 
saglabājas tiesības uz atlaišanas pa-
balstu un valsts pabalstiem. 

LDDK ir gandarīta, ka ir uzsāk-
ta arī diskusija par iespēju valstij no 
darba devējiem pārņemt darbinie-
ku mācību atvaļinājumu apmaksu.

Tautsaimniecībā notiekošā pār-
eja uz zināšanu ietilpīgu ekonomi-
ku, informācijas tehnoloģiju straujā 
attīstība un darbaspēka deficīts liek 
pilnveidot esošo darba attiecību 
normatīvo regulējumu un nodroši-
nāt iespēju veidot jaunas attiecības 
starp darba devēju un strādājošo, 
lai veicinātu pēc iespējas efektīvā-
ku darba veikšanu. Turklāt darba 
devēju, darbinieku un klientu in-
tereses un vajadzības, kā arī darba 
attiecību modeļi ir tik dažādi, ka 
vienotu standartu noteikšana kļūst 
arvien apgrūtinošāka. Līdz ar to 
arvien lielāku nozīmi iegūst iespēja 
katrai situācijai noteikt individuālu 
pieeju. 

LDDK uzskata, ka darba devē-
jiem un arodbiedrībām ir jāturpina 
kopīgi strādāt, pilnveidojot ne tikai 
darba attiecību normatīvo regulēju-
mu, bet arī informējot un izglītojot 
sabiedrību, veicinot sociālā dialoga 
attīstību un nelegālās nodarbinātī-
bas samazināšanos.    

Iveta GEIBA

L atvijas Sabiedrisko pakal-
pojumu darbinieku arod-
biedrība LAKRS šobrīd 
apvieno gandrīz 16 000 

biedru, kas strādā komunālās saim-
niecības, pasažieru un kravu pārva-
dājumu, valsts un pašvaldību, kā arī 
viesnīcu, servisa un restorānu sekto-
ros privātajos, valsts, kā arī pašvaldī-
bām piederošajos uzņēmumos.

Lai noslēgtu darba koplīgumu, 
ir nepieciešma pušu savstarpēja iz-
pratne par to, kāpēc tas ir vajadzīgs 
un ko mēs ar to vēlamies panākt. 
Arodbiedrības atbalsta darba kop-
līgumu slēgšanu, savukārt darba 
devēji bieži vien to nevēlas nedz iz-
prast, nedz pieņemt.

Arodbiedrības priekšsēdētājam 
Jurim KALNIŅAM vaicāju, kā vei-
cas ar darba koplīgumu slēgšanu.

- Droši vien sarežģītāk šīs lie-
tas ir risināt privātajā sektorā?

- Ne vienmēr! Arī valsts un paš-
valdību institūcijās tiek meklētas 
dažādas atrunas, argumenti «pret» 
darba koplīgumu, netiek sniegta 
informācija, kāda nepieciešama 
koplīguma projekta sagatavošanai. 
Dažreiz arodbiedrība tiek ignorēta, 
tiek pārkāptas elementāras likumu 
normas. Šokējošākais ir tas, ka tie-
ši vai netieši uzņēmumu vadītāju 
noliedzošo attieksmi pret darba 

koplīguma slēgšanu atbalsta aug-
stākstāvošās ministrijas un pašval-
dības. Šobrīd sociālais dialogs bieži 
vien pastāv tikai uz papīra atskaitēs, 
programmās un ziņojumos, taču 
reālajā dzīvē arodbiedrības sastopas 
ar kaut ko citu.

- Bet ir arī labas prakses piemēri.
- Un ne viens vien. Šobrīd darba 

koplīgumi noslēgti 88% uzņēmumu, 
kuros strādā LAKRS biedri.

- Par ko ir svarīgi runāt, organi-
zējot kolektīvās pārrunas?

- Mēs daudz runājam par dažā-
dām sociālajām garantijām – veselī-
bas apdrošināšanu, pabalstiem. Bet 
galvenokārt būtu jārunā par darba 
samaksu, par tādas darba samaksas 
sistēmas ieviešanu, kas celtu jebku-
ras profesijas prestižu, konkurēt-
spēju, katra darbinieka labklājību 
un viņa vēlmi labi strādāt uzņēmu-
mā. Daudzviet darbinieku alga tiek 
noteikta minimālās algas līmenī 
vai nedaudz virs tās. Pārējo darba 
samaksu veido piemaksas vai prē-
mijas, kas var būt un var arī nebūt... 
Līdz ar to darba devējam ir iespējas 
manipulēt ar darbinieku. Īpaši grū-
ta situācija ir pasažieru pārvadā-
jumu transporta uzņēmumos. Pēc 
aptaujām vai darba devēju sniegtās 
informācijas mēs redzam, ka šoferu 
vidējā alga ir apmēram 400 latu mē-
nesī. Tikai neviens nepasaka, par cik 
pārstrādātām virsstundām un citu 

papildu darbu tas nopelnīts. Bet nav 
pieļaujams, ka neatpūties un pārgu-
ris šoferis vada transporta līdzekli 
un pārvadā pasažierus! Dotācijas 
no valsts un pašvaldībām ir nepie-
tiekamas, lai nodrošinātu transpor-
ta uzņēmumu normālu darbību un 
atalgojumu darbiniekiem normāla 
darba laika ietvaros. Turklāt likum-
došana pieļauj šādu situāciju.

- Daudzi mūsu cilvēki dodas 
strādāt uz ārzemēm. Vai cilvēki 
nepieciešamības gadījumā var sa-
ņemt palīdzību no arodbiedrības?

- Jā, bet tikai tajos gadījumos, ja 
viņi ir mūsu arodbiedrības biedri 
un ir mūs informējuši. Mums ir iz-
veidojusies laba sadarbība ar dau-
dzām Eiropas valstu radniecīgām 
arodbiedrībām, to apvienībām. Jau 
tagad varam risināt problēmas, ku-
ras mūsu šoferiem rodas ārvalstīs. 
Viens konkrēts piemērs. Mūsu arod-
biedrības biedrs – kravu pārvadātājs 
A. Palucks – strādāja Zviedrijā pie 
somu darba devēja, taču vājo valodas 
zināšanu dēļ nebija līdz galam nofor-
mējis savas darba tiesiskās attiecības. 
Darba devējs to izmantoja savās inte-
resēs – pēc pirmā konflikta A. Palucks 
tika atbrīvots no darba, neizmaksājot 
viņam pienākošos darba samaksu. 
Sadarbojoties ar Zviedrijas transporta 
darbinieku arodbiedrību un pēc tam 
arī vēršoties tiesā, panācām, ka cilvēks 
savu nopelnīto naudu saņem.    

Ministru kabinets ir izstrādājis 
Uzņēmējdarbības vides uzlaboša-
nas pasākumu plānu.

Tā mērķi:
• panākt efektīvāku darbaspēka 

izmantošanu;
• celt Latvijas Republikas konku-

rētspēju darba tiesību aktu jomā.
Veicamie pasākumi:
• izvērtēt darba laiku, darba laika 

ilguma ierobežojumus;
• izvērtēt nakts un brīvdienu darba 

ierobežojumus;
• Labklājības ministrijai jāsagatavo 

priekšlikumi izmaiņām tiesību 
aktos.

Labklājības ministrija ir saga-
tavojusi un iesniegumi Ministru 
kabinetam ziņojumu par priekš-
likumiem, lai veicinātu elastību 
un drošību darba tiesiskajās 
attiecībās. Tajā ir ieteikts:

• radīt iespēju jau pusaudžu vecu-
mā (15 – 18 gadi) gūt praktiskās 
iemaņas un izpratni par darba 
tirgu; 

• paplašināt iespēju slēgt darba lī-
gumus uz noteiktu laiku; 

• uzlabot iespēju piesaistīt ārzemju 
darbaspēku, samazinot izsauku-
mam nepieciešamo dokumentu 
skaitu;

• pārskatīt darba laika uzskaiti ko-
mandējuma laikā un komandē-
juma izdevumu kompensēšanu 
darbiniekiem; 

• pārskatīt kompensāciju mehānis-
mu darbiniekiem par virsstundu 
darbu, darbu svētku dienās un 
nakts darbu;

• pārskatīt darba attiecību iz-
beigšanas iespējas pēc darba 
devēju uzteikuma gadījumos, 
kad tiek likvidēts darba de-
vējs – juridiska persona vai 
personālsabiedrība.

Izskanējušie priekšlikumi 
Labklājības ministrijas izveido-
tajā nelegālās nodarbinātības 
apkarošanas darba grupā:
• noteikt darba devēja pienākumu 

– reģistrēt darba līgumus to no-
slēgšanas dienā noteikta parauga 
žurnālā;

• noteikt, ka darba līgumam (ko-
pijai) jāatrodas vietā, kur darbi-
nieks tiek nodarbināts;

• noteikt, ka darba vietā (tirdznie-
cības vietā, pakalpojumu snieg-
šanas vietā, ražošanas objektā) 
jāatrodas darba grafikam;

• noteikt darba devēja pienākumu 
– darba laika uzskaitē atsevišķi 
norādīt nostrādātās stundas un 
virsstundas, kā arī nakts laikā, 
nedēļas atpūtas laikā un svētku 
dienās nostrādātās stundas;

• noteikt, ka Valsts ieņēmumu die-
nestam, veicot uzrēķinus, ir tie-
sības pamatoties uz nozares ģe-

nerālvienošanos vai kolektīvajos 
līgumos atrunāto;

• papildināt Darba likuma 18. pantu 
ar vēl vienu kritēriju, kas ietekmē-
tu ģenerālvienošanās spēku attie-
cībā uz visu nozari un nodrošinā-
tu nepieciešamo elastību jo īpaši 
nozares darba devējiem – ja darba 
devēju organizācijas vai darba de-
vēju organizāciju apvienības bied-
ri kādā nozarē veic nozares preču 
vai pakalpojumu darba apjomu 
vairāk nekā 65 % apmērā no kopē-
jā nozares preču vai pakalpojumu 
darba apjoma valstī.

Reformu prioritāšu izvirzīšana 
paralēlajā apaļā galda diskusijā 
«Darba likumdošana un tiesis-
kās attiecības» izskanējušie 
priekšlikumi:
• sabiedrības informēšana kopu-

mā, darba devēju un darbinieku 
informēšanas un izglītošanas 

pasākumu nepieciešamība, snie-
dzot informē\aciju par pašreizējā 
normatīvā regulējuma piedāvāta-
jām elastīgajām darba attiecību 
veidošanas iespējām;

• veidot darba tiesas, kas dotu ie-
spēju efektīvāk un ātrāk atrisināt 
darba strīdus;

• pagarināt pārbaudes termiņu līdz 
6 mēnešiem;

• izslēgt darba devēja pienākumu 
segt izdevumus, kas saistīti ar 
mācību atvaļinājumu apmaksu.

Tuvākie iespējamie grozījumi 
Darba likumā:
• Ministru kabinets ir uzdevis 

Labklājības ministrijai izstrādāt 
jaunus Darba likuma grozījumus, 
lai darba tiesiskajās attiecībās 
nodrošinātu elastību un drošību. 
(Labklājības ministrijai likum-
projekts jāsagatavo līdz 2006. 
gada 1. novembrim)  

Tendences iespējamiem grozījumiem darba likumdošanā un tiesībās:

Darba devēji  
un arodbiedrības 
sadarbojas Darba 
likuma pilnveidošanā 

Koplīgums aizsargā  
pret darba devēju patvaļu

Kas ir darba līgums, darba koplīgums un ģenerālvienošanās?
Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība
Latvijas Darba devēju 

konfederācija
Ģenerālvienošanās

Ģenerālvienošanās par sadarbību sociālekonomisko jautājumu risināšanā

Nozaru un profesionālās 
arodbiedrības

Teritoriālā vai nozares darba devēju 
organizācija vai to apvienība

Koplīgums nozarē vai teritorijā
(Ģenerālvienošanās)

Ja darba devēju organizācijas vai to apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk nekā 60% darbinieku, ģenerālvienošanās ir 
saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba devēji.

Arodbiedrība uzņēmumā Darba devējsDarba koplīgums

Darba koplīgumā puses vienojas par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba 
aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas celšanu, kā arī darba 
kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus, un nosaka savstarpējās 
tiesības un pienākumus. Darba koplīgums ir saistošs pusēm, un tā noteikumi attiecas uz visiem darbiniekiem, kas tiek nodarbi-
nāti pie attiecīgā darba devēja vai attiecīgajā viņa uzņēmumā, ja darba koplīgumā nav noteikts citādi.

Darbinieks Darba devējsDarba līgums

Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet 
darba devējs apņemas maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
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Darbs ir mūsu labklājības 
pamats. Un tieši tāpēc ir ļoti 
svarīgi, kāds ir šis darbs – vai 
tas ir drošs, vai tas neapdraud 
mūsu veselību. Speciālisti 
darba drošības jautājumos 
norāda, ka darba vide būtiski 
ietekmē gan tajā strādājošo 
cilvēku, gan konkrēto 
ražošanu, gan visas nozares un 
valsts attīstību kopumā.
Droša darba vide ir tā joma, 
kurai arodbiedrības pievērš 
īpašu uzmanību. 

L. Marcinkēviča: - Mums ir labi 
likumi. Bet likumi ir jāīsteno to pēc-
tecībā. Mēs esam pārņēmuši Eiropas 
Savienības prasības. Darba drošības 
un aizsardzības jomā ir veiktas visas 
nepieciešamās formālās reformas. Kā 
pirmā un galvenā prioritāte ir noteik-
ta nodarbinātā drošība un veselības 
aizsardzība. Un te nu svarīga ir valsts, 
pašvaldību, darba devēju organizāci-
ju un arodbiedrību sadarbība darba 
aizsardzības jautājumos.

Z. Antapsons: - Ja īsi raksturot 
situāciju, tad visi it kā zina, ka darba 
aizsardzība ir obligāts jebkuras saim-
nieciskās darbības priekšnoteikums. 
Bet, ja man jāraksturo, kā tad tas 
notiek dzīvē, tad diemžēl darba aiz-
sardzība ne valsts līmenī, ne virknē 
darba devēju līmenī, kā arī ne visās 
arodbiedrībās tiek pozicionēta kā vie-
na no galvenajām prioritāte. To man 
ļauj apgalvot skaitļi, kas raksturo ie-
dzīvotāju vidējo mūža ilgumu Latvijā 
– starp Eiropas valstīm šajā jomā 
mēs esam pēdējā vietā. Mūsu cilvē-
kiem ir vismazākais mūža ilgums. Un 
ne jau tāpēc, ka mēs ģenētiski būtu 
sliktāk attīstīti. Vīriešu mūža vidē-
jais ilgums Latvijā ir apmēram 64,5 
gadi. Sievietes mums ir izturīgākas 
un vidēji nodzīvo līdz 75 – 76 gadu 
vecumam.Bet tad palūkojamies, kas 
notiek Eiropā – tur vīriešu mūža vi-
dējais ilgums ir apmēram 78 gadi, sie-
vietes dzīvo krietni pāri 80 gadiem... 
Nu tad jāsaka, ka cilvēki Latvijā kaut 
kādu iemeslu dēļ tomēr nenodzīvo to 
mūžu, ko dabas māte mums atvēlēju-
si. Kad sākām pētīt, kādi ir galvenie 
cēloņi, tad speciālisti konstatēja trīs 
būtiskākos iemeslus. Tas ir zemais 
dzīves līmenis. Tas ir pārlieku lielais 
alkohola patēriņš. Bet galvenais ie-
mesls, kāpēc mēs dzīvojam tik īsu 
mūžu, ir nesakārtotā darba vide un 
sliktie darba apstākļi visplašākajā šī 
jēdziena izpratnē. Daļu sarežģījumu 
rada arī sociāli psiholoģiskie faktori 
– nedrošība par rītdienu, nenormāls 
psiholoģiskais klimats kolektīvā un 
vēl citi.

Darba cilvēka pamatkapitāls no 
vienas puses ir viņa profesionālā sa-
gatavotība un darba prasmes, bet no 
otras puses – laba veselība. Lai cik 
labs speciālists cilvēks būtu, bez la-
bas veselības viņš savas prasmes īste-
not nevarēs un līdz ar to arī nevarēs 
pretendēt uz labu atalgojumu. Taču 
pagaidām rūpes par veselības sagla-
bāšanu ir atstātas novārtā. Šķiet, ka 
par to īsti nedomā ne paši strādājošie, 

ne darba devēji, ne arī valsts. Mēs vēl 
neprotam par savu veselību domāt tā, 
kā to dara vecās demokrātijas valstis. 

Ja runājam par arodbiedrību dar-
bības virzieniem, tad pamatā tie ir 
četri – darba vietas, darba algas, so-
ciālās garantijas un darba aizsardzība. 
Ja pirmajos trijos virzienos kopumā 
notiek diezgan aktīvs un sistemātisks 
darbs, tad darba aizsardzības jomā 
absolūtajā vairākumā pirmorganizā-
ciju pasākumi ir epizodiski. Iemesli 
tam ir dažādi, bet visbiežāk traucē 
kompetences trūkums darba aizsar-
dzības jautājumos. 

M. Pužuls: - Likumdošanas «ku-
pols» darba aizsardzības jomā ir izvei-
dots labi. Bet tai līdzi 
nav aizgājusi mūsu 
apziņa. Runa ir gan 
par pašiem darbi-
niekiem, gan arī 
par arodbiedrībām. 
Agrāk slikti darba 
apstākļi tika «kom-
pensēti» ar augstāku 
darba samaksu vai 
papildu atvaļināju-
mu. Un izskatās, ka 
tāda politika vēl aizvien nav izskaus-
ta. Cilvēki pat ir ar mieru piekrist un 
strādāt sliktākos darba apstākļos, ja 
var vienoties par lielāku atalgojumu. 

Paši strādājošie vēl aizvien diez-
gan nevērīgi izturas pret veselības 
pārbaudēm. Iedomāsimies, ka esmu 
šoferis. Man tuvojas 60 gadi. Man ir 
paaugstināts asinsspiediens. Ja es rīt 

no rīta neiziešu ikdienas veselības 
pārbaudi – kur es likšos? Kā es iztik-
šu? Kas notiks ar manu ģimeni? Un 
tad rodas doma, ka jāpierunā dakte-
ris, lai viņš «nepamana», ka ar manu 
veselību kaut kas nav īsti kārtībā. Un 
tad veselības pārbaude, kura ir pare-
dzēta kā viens no pamatakmeņiem 
veselīgas darba vides radīšanā, vairs 
nenostrādā. 

Ja runājam par arodbiedrību 
lomu, tad tās tomēr lielāku uzmanību 
pievērš darba samaksas jautājumiem. 
Protams, tas ir ļoti svarīgi un ļoti bū-
tiski. Bet līdzās tam uzņēmuma darba 
aizsardzības sistēma un darba vides 
sakārtošana tiek atstāta novārtā.

Likums ir labs. 
Likums paredz, ka 
darba ņēmējs var 
atteikties veikt sa-
vus pienākumus, ja 
iekārta nav kārtībā, 
ja darba vide nav 
droša. Bet cilvēki 
šīs tiesības neiz-
manto, viņi strādā, 
lai saņemtu algu.

S. Bogdanova: 
- Man vairāk gribētos uzsvērt me-
dicīnisko pārbaužu nozīmi. Likums 
paredz, ka cilvēkiem, kas strādā kai-
tīgos darba apstākļos, regulāri tiek 
pārbaudīta veselība. Un cilvēkam pa-
šam vajadzētu mediķus informēt par 
savām veselības problēmām. Taču 
notiek pretējais – cilvēks regulāri iet 
uz apskatēm, bet neko nesaka, pat ja 

viņam ir nopietni veselības traucēju-
mi. Galvenais iemesls ir bailes zaudēt 
darbu.

L. Marcinkēviča: - Tas nozīmē, 
ka ir jādomā par iespējām cilvēkam, 
kas nevar vairs strādāt ar agrāko slo-
dzi, tomēr dot iespēju atrast veselības 
stāvoklim piemērotu darbu, tajā pat 
laikā nezaudējot iztikas līdzekļus.

S. Bogdanova: - Tādās situācijās 
arodbiedrību uzdevums ir nodroši-
nāt, lai cilvēks nepaliek viens ar sa-
vām problēmām. Ja cilvēks ir slims, 
ja viņam vajag zāles, bet strādāt viņš 
nevar, tad palīdzība ir nepieciešama.

L. Marcinkēviča: - Bet te vienlai-
kus ir arī runa par mediķu atbildību.

S. Bogdanova: - Mediķiem, kas 
strādā darba ekspertīzes komisijā, ir 
jānovērtē, vai un kā ir mainījies cilvē-
ka veselības stāvoklis tajā laika posmā, 
kopš viņš ir nodarbināts konkrētajā 
darba vietā konkrētajā uzņēmumā. 
Savukārt arodbiedrībām uzņēmu-
mos vairāk vajadzētu iesaistītes riska 
faktoru noteikšanā un novērtēšanā. 
Manuprāt, Valsts Darba inspekcijai 
vajadzētu intensīvāk sekot, kas uzņē-
mumos šajā jomā tiek darīts. Lai dar-
ba devējus tajās jomās, kur ir augstāks 
risks, mudinātu ieguldīt vairāk darba 
aizsardzībā, lai pēc iespējas uzlabotu 
strādājošo darba apstākļus. 

Ā. Smildziņš: - Man šķiet, ka val-
stij darba aizsardzības jomā nav ko-
pējas politikas. Un tajā nav arī skaidri 
redzama arodbiedrību vieta, uzticības 
personu vieta. Es varbūt mazliet pār-

spīlēšu, bet darba aizsardzības jomā 
valda tiesiskais nihilisms. Lielā mērā 
to radījusi ekonomiskā situācija. Cik 
zinu, tikai aptuveni 10% no iesniegu-
miem, kas tiek adresēti Valsts Darba 
inspekcijai, ir par darba aizsardzību. 
Pagājušajā gadā notika arī sabiedris-
kā aptauja, lai izvērtētu, kādu nozīmi 
darba aizsardzībai piešķir paši strā-
dājošie. Nu izrādījās, ka pārāk niecī-
gu. Kā prioritāte tiek nosaukta darba 
alga. Un tikai tad, ja ir materiālais no-
drošinājums, cilvēks sāk domāt par 
pārējo. Tirgus un sabiedriskās domas 
pētījumu centra SKDS veiktajā aptau-
jā arī atklājās, ka apmēram 30% darba 
devēju nav pietiekami informēti par 
prasībām darba aizsardzības jomā 
un par Darba aizsardzības likumu. 
Savukārt, ja runājam par nodarbinā-
tajiem, tad tikai 28% uzskata sevi par 
pietiekami informētiem darba drošī-
bas jautājumos. 

Ja izvērtējam nelaimes gadījumu 
statistiku, tad apmēram 70% gadī-
jumu nelaimes cēlonis ir bijusi paša 
darbinieka kļūmīga rīcība. Un tas nav 
normāli. Ar instruēšanu darba vietā 
vien acīm redzami nepietiek. 

Arodsaslimšanas ir viens no rādī-
tājiem, ka darba vide nav pietiekami 
labvēlīga cilvēkam. Bet tikai 41% uz-
ņēmumu, kuru darbiniekiem ir kon-
statētas arodsaslimšanas, ir novērtēti 
darba vides riski. Te piebildīšu, ka 
Darba aizsardzības likuma prasību 
ieviešana darba devējam saistās ar pa-
pildu izdevumiem – par to pirms čet-

riem gadiem, kad likumu pieņēma, 
nerunāja ne valdība, ne Labklājības 
ministrija. Bet maksā gan speciālistu 
apmācība, gan pasākumu īstenošana.

Darba devēji nezina un nesaprot, 
cik reāli izmaksā nelaimes gadījums. 
Pat nepiesauksim te morāles aspek-
tus. Nu netiek rēķināts, cik daudz 
būtībā izmaksā cilvēka slimošana pēc 
traumas darbā. Un neesmu dzirdējis 
kādu nosaucam skaitļus, kāda naudas 
izteiksmē ir cilvēka bojā eja. Cik tas 
izmaksā uzņēmējam, cik tas izmak-
sā valsti, cik – sabiedrībai kopumā? 
Tādu aprēķinu nav. Tie zaudējumi, 
kas tiek uzrādīti oficiālajā statistikā, ir 
vienkārši smieklīgi. Bet tie nebūt nav 
visi reālie zaudējumi.

M. Pužuls: - Bet es arī pateikšu, 
kāpēc tie ir smieklīgi – sistēma prasa, 
lai tiktu uzrādīti šie smieklīgi niecīgie 
zaudējumi.

Ā. Smildziņš: - Tā arī izskatās – ja 
cilvēks ir slimojis 2 nedēļas, tad darba 
devējs uzrāda, ka zaudējumi ir bijuši 
64 lati. Runa ir tikai un vienīgi par cil-
vēkam izmaksāto slimības pabalstu.

Es neteikšu, ka Valsts Darba in-
spekcija negribētu saskatīt trūkumus. 
Likumi un normatīvi ir pietieka-
mi apejami. Valsts darba inspekcija 
daudzviet nemaz «netiek klāt». Sodu 
var uzlikt par tehniskām nebūšanām, 
organizatoriskiem pārkāpumiem.

Savulaik arodbiedrībās bija in-
spektori, kuru uzmanības lokā bija 
darba drošība. Un tad arodbiedrību 
līderiem par šo jomu nevajadzēja 

pastāvīgi lauzīt galvu. Šobrīd tādu in-
spektoru nav. Ir ievēlētas darbinieku 
uzticības personas. Uzticības perso-
nām ir sniegtas zināšanas arī par dar-
ba aizsardzību, bet nereti tieši arod-
biedrību līderu nekompetence darba 
aizsardzības lietās ir iemesls tam, ka 
par to tiek aizmirsts.

Z. Antapsons: - Mēs nevaram 
kategoriski apgalvot, ka valstī nav 
nekādas darba aizsardzības attīstības 
programmas. Ir izveidota darba gru-
pa, kas šobrīd strādā pie darba aiz-
sardzības attīstības pamatnostādnēm 
2007. – 2013. gadam. Arī es esmu 
šajā darba grupā. Kad dokuments pa-
matvilcienos būs gatavs, tad mēs do-
sim nozaru arodbiedrībai apspriest. 
Uzklausīsim ieteikumus un iebildu-
mus, pilnveidosim.

Gribu uzsvērt arī to, ka līdz ar 
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 
ir kardināli mainīti darba aizsardzī-
bas principi. Ja agrāk par darbu kai-
tīgos apstākļos bija paredzēta kāda 
kompensācija naudā vai graudā, 
turpinot graut veselību, tad tagad 
galvenā prasība ir sakārtot darba vidi 
un radīt pēc iespējas drošākus darba 
apstākļus. Bet jāsaka, ka situācija nav 
spoža – tikai aptuveni 60% Latvijas 
uzņēmumi ir novērtēti darba drošī-
bas riska faktori

J. Gužāns: - Mēs būvējamies aiz-
vien straujāk, bet darba aizsardzība 
tam līdzi netiek. Nav nevienas būves, 
kur darba aizsardzība būtu ideālā 
kārtībā. 

Esmu skeptiķis – sabiedrība ir 
tāda, kāda tā ir. Un arī būvnieki ir 
tādi, kādi tie ir. Un darba aizsardzības 
jomā grēko abas puses – gan darba 
devēji, gan darba ņēmēji. Cilvēki paši 
nerūpējas par savu veselību un dro-
šību. Pirmais un galvenais jautājums 
vienmēr ir darba samaksa. Par to 
cilvēki nāk, runā un sūdzas. Un tikai 
kādreiz tā mazliet piemetina, ka dar-
ba apstākļi jau nu nav diez cik labi... 
Prasības par darba apstākļiem vēl aiz-
vien ir un paliek visai zemas.

Mūsu arodbiedrības pārstāvji ir gā-
juši uz objektiem kopā ar Valsts darba 
inspekcijas ekspertiem. Un esam kon-
statējuši, ka pārkāpumu novēršana ne 
vienmēr ir saistīta ar lielām izmak-
sām. Piemēram, ir jāierīko aizsargno-
žogojums. Ir gadījumi, kad cilvēkiem 
objektos ir izsniegti individuālie aiz-
sardzības līdzekļi, bet viņi tos nelieto. 
Darba devēji būvobjektos joprojām 
nenodrošina darba vides iekšējo uz-
raudzību, nenovērtē darba vides ris-
kus. Nu būvniecībā tā ir, ka no augstu-
ma krīt vai nu priekšmeti vai cilvēki.

Mēs pieminējām uzticības perso-
nas. Iecere laba. Bet sistēma smag-
nēja. Strādnieki neraujas kļūt par 
uzticības personām. Arodbiedrības 
aptver apmēram 15% būvuzņēmu-
mu. Tomēr, ja salīdzinām, kāda sa-
līdzinoši ir situācija darba drošības 
jomā, tad tur, kur ir arodbiedrības, 
tomēr ir labāk. Tur arī nelaimes ga-
dījumu ir mazāk. Ja nu tomēr kaut 
kas notiek, tad dokumentācija tiek 
sastādīta rūpīgāk, tiek pieaicināti arī 
arodbiedrības pārstāvji.

Ā. Smildziņš: - Aptauja arī parā-
dīja, ka tajos uzņēmumos, kur ir aro-
dorganizācija, tur darbinieki ir labāk 
informēti gan par darba drošību un 
aizsardzību, par darba koplīgumiem. 

Z. Antapsons: - Lai ko mēs ru-
nātu, dievs tas kungs darba drošības 
jomā jebkurā uzņēmumā ir un paliek 
darba devējs. Mūsu likumdošana dar-
ba drošības jomā ir liberāla. Retais no 
darba devējiem saprot, ka sakārtoti 
darba apstākļi ilgtermiņā sniedz jūta-
mu atdevi. Bet daudzos uzņēmumos 
bizness tiek veidots uz darbinieku ve-
selības rēķina. Par to mums ir jārunā 
skaļi un nepārprotami. Būtu arī jāie-
slēdz atbilstošs ekonomiskais mehā-
nisms – ja darba devējs iegulda darba 
drošībā, tad būtu nepieciešams viņu 
arī ieinteresēt. Ja darba devējs saviem 
cilvēkiem ir nodrošinājis iespēju 
strādāt droša vidē, ja uzņēmumā ne-
notiek nelaimes gadījumi, tad tādam 
darba devējam pienākas, piemēram, 
nodokļu atvieglojumi, noteiktas soci-
ālās garantijas. Tātad – darba devējs 
ir gan jāieinteresē, gan jāietekmē.

S. Bogdanova: - Ja lielie uzņēmu-
mi savas lietas pamazām sakārto, tad 
ar mazajiem ir daudz galvassāpju. Lai 
uzņēmējus vairāk motivētu rūpēties 
par darba drošību, varbūt vajadzētu 
ar likumu paredzēt noteiktu peļņas 
daļu novirzīt darba apstākļu uzlabo-
šanai. Mūsu nozarē ir privāts uzņē-
mums, kuru iegādājušies zviedri. Kad 
viņi atbrauc, tad pirmais jautājums ir 
par to, vai tiek pildītas koplīgumā pa-
redzētās prasības. Un skatās, kā tiek 
ievērota darba drošība. Kamēr nav 
skaidrība šajās lietās, tikmēr citas sa-
runas netiek sāktas. Tur arī tiek res-
pektēta arodbiedrība.  

Cilvēki pat  
ir ar mieru piekrist 
un strādāt sliktākos 
darba apstākļos, 
ja var vienoties par 
lielāku atalgojumu 

Mudīte VIRZA  
AS «Valmieras stikla šķiedra»  
arodkomitejas priekšsēdētāja

Mūsu uzņēmumā vienošanās 
starp darba devēju un darba ņē-
mēju par darba apstākļu pastāvīgu 
uzlabošanu jau ir tradīcija. Tāds 
plāns tiek izstrādāts un apstiprināts 
katru gadu. Šajā plānā tiek iekļauti 
nepieciešamie remonti, piemēram, 
ventilācijas sistēmas pārveidošana, 
logu un durvju nomaiņa, caurvēja 
novēršana. Runa ir arī par tehnis-
kajiem uzlabojumiem, piemēram, 
gaisa mitrināšanu, kas, tiesa, nepie-
ciešama ne tikai cilvēku labsajūtai, 
bet atsevišķos iecirkņos arī tehnolo-
ģiskā procesa nodrošināšanai.

Nesen mums bija tikšanās ar 
darba apģērbu servisa uzņēmumu, 
kas mums nodrošina specapģērba 
mazgāšanu un gludināšanu. Tagad 
esam vienojušies arī par to, ka šis 
uzņēmums veiks arī specapģērbu re-
montu – darba procesā mēdz gadī-
ties, ka notrūkst kāda poga, tiek uz-
rauts kāds stūris. Mēs no savas puses 
vēlējāmies, lai darbiniekiem nevaja-
dzētu specapģērbu nest uz mājām 
un labot. Un šī vienošanās ar servisa 
firmu ir panākta. Bet darba devējs 
segs papildu izmaksas, kas radīsies 
pakalpojuma sniegšanas gaitā.

Darba aizsardzības sistēmas lati-
ņa pie mums ir pacelta augstu. Par 
to paldies jāsaka arī tiem cilvēkiem, 
kas šo sistēmu izstrādāja un ieviesa 
pirms gadiem četrdesmit. Tolaik arī 
arodbiedrībā strādāja darba aizsar-
dzības speciālists. Pie mums ir labas 
darba aizsardzības tradīcijas. Un 
šī joma nekad nav tikusi pamesta 
novārtā.

Tas ir ļoti svarīgi, jo kopumā 
«Valmieras stikla šķiedra» tehno-
loģiski ir ļoti sarežģīts uzņēmums. 
Tas, ka darba aizsardzībai pie mums 
ir ļoti liela nozīme, to ir pieņēmis 
ikviens uzņēmumā strādājošais bez 
iebildēm. Tā jau gluži nav, ka pie 
mums nekad nekas nebūtu atgadī-
jies – ražošana tomēr ir ražošana, 
taču kopumā cilvēki cenšas bez at-
kāpēm ievērot darba drošību. Un 
pēdējos gados nelaimes gadījumu 
pie mums nav bijis.

Atkarībā no darba specifikas, 
daudziem mūsu darbiniekiem ir 
jāsaudzē elpošanas orgāni. Šim 
nolūkam tiek lietotas maskas. Kur 
darba procesā valda lielāks troksnis, 
tur cilvēkiem ir jāuzliek «austiņas». 
Pēdējā laikā aktualizējies tāda jautā-
jums kā smagumu celšana – iekār-
tas kļūst ražīgākas, uztinumi – lie-
lāki, līdz ar to pakojumi ir smagāki. 
Tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt 
noteiktu standartus, cik un kādus 
smagumus cilvēks savā darba vietā 
drīkst celt. Zināms paradokss ir tas, 
ka mums māca, kā celt, bet nepasa-
ka, cik var celt. Tāpēc nav brīnums, 
ka daudzi pat jauni cilvēki ātri sa-
beidz muguras.

Pirms stāties darbā, mūsu uz-
ņēmuma cilvēki tiek informēti par 
darba drošību. Tiek domāts un da-
rīts, lai šīs zināšanas regulāri tiktu 
nostiprinātas.

Ziedonis ANTAPSONS  
LBAS eksperts darba aizsardzības jautājumos

2 006. gada 28. martā tika pa-
rakstīts līgums par Eiropas 
Savienības Pārejas prog-
rammas Twinning projektu 

«Arodveselības un darba drošības 
sistēma (tālāka attīstība)». 

Twinning projekta mērķis ir uz-
labot drošību un veselības aizsardzī-
bu darbā, ilgtermiņā panākot to, ka 
Latvijā samazinās nelaimes gadījumi 
darbā un arodsaslimšana. 

  Mūsu sadarbības partneri šajā pro-
jektā ir Vācijas Ekonomikas un tehno-
loģiju federālā ministrija un Somijas 
Arodveselības institūts. Projekta ak-
tivitātes koordinē Labklājības minis-
trija, iesaistot Latvijas darba devēju 
konfederāciju un Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienību. 

Projekta ietvaros plānots izstrādāt 
nacionālo rīcības plānu par darba dro-
šības un arodveselības jautājumiem, 
attīstīt Valsts darba inspekcijas (VDI) 
kapacitāti, ieviešot jaunus apmācību 
modeļus un nozaru pieeju. Tāpat ie-

cerēts restrukturizēt esošo Darba un 
vides veselības institūtu, pārveidojot 
to par Nacionālo darba vides insti-
tūtu, kā arī uzņēmumu līmenī attīstīt 
sociālo dialogu tieši par darba aizsar-
dzības jautājumiem. Projekta kopē-
jais aktivitāšu ieviešanas periods ir 15 
mēneši. Tā kopējās izmaksas ir 508 
121 lats. Aptuveni 455 000 latu veido 
Eiropas Savienības piešķirtais finan-
sējums, bet pārējo – Latvijas valsts 
budžeta līdzfinansējums. 

   Arodbiedrībām ir īpaša interese 
par projekta sadaļu «Sociālais dialogs 

par darba aizsardzības jautājumiem 
uzņēmuma līmenī». Eksperti jau anali-
zējuši situāciju valstī, tiekoties ar darba 
devējiem, Valsts Darba inspekcijas ek-
spertiem un arodbiedrību pārstāvjiem.
Galvenie secinājumi  
par esošajām problēmām

• Sociālais dialogs par darba aiz-
sardzības jautājumiem uzņēmumos 
ir vāji attīstīts. (Pozitīvu pieredzi var 
atrast lielajos uzņēmumos.)

• Sociālo partneru attiecības nav 
attīstītas daudzos uzņēmumos, nav 
izveidotas arodorganizācijas, nav ie-

vēlētas darbinieku uzticības personas 
darba aizsardzībā.

• Vēlēšanās veidot sociālo dialogu 
starp darba devēju un darbiniekiem 
abpusēji ir niecīga.

• Valsts darba inspekcija veicina 
sociālā dialoga veidošanos, bet to 
traucē inspekcijas pārslogotība ar ci-
tiem darbiem.

• Uzņēmumos noslēgtie koplīgu-
mi tikai daļēji aptver darba aizsardzī-
bas jautājumus.

• Nelaimes gadījumu sociālās ap-
drošināšanas likme ir ļoti maza un 

nav atkarīga no darba aizsardzības 
līmeņa uzņēmumā.

• Nav precīzas statistikas par ne-
laimes gadījumiem un arodslimībām 
valstī.

• Darba ņēmēji ir viegli ietekmē-
jami ar darba līgumu noslēgšanu (ne-
noslēgšanu) un «aplokšņu algām».

Iespējamie risinājumi  
un rekomendācijas

• Koplīgumos jāizstrādā saturīgā-
kas un precīzākas sadaļas par darba 
aizsardzību.

• Koplīgumiem jābūt reģistrētiem 
un uzraudzītiem.

• Valsts darba inspekcijai jāuzlabo 
ienākušo sūdzību administrēšana.

• Uzticības personām uzņēmumā 
jāparedz noteikts apmaksāts laiks 
savu pienākumu pildīšanai.

• Uzticības personas jāiesaista uz-
ņēmumā notiekošajās pārbaudēs.

• Jāsekmē sociālo partneru pozi-
tīva attieksme par darba aizsardzības 
jautājumiem.

• Jāuzlabo sociālo partneru 
apmācība.

• Jāizstrādā informatīvais mate-
riāls par sociālo dialogu darba aizsar-
dzības jautājumos.

• Jāveido ekonomiskās stimulē-
šanas sistēma, paredzot arī nodokļu 
atvieglojumus.

• Jāizplata darba aizsardzības labā 
prakse.

Lai uzlabotu situāciju Latvijā, 
turpmāk projektā paredzēts plaši iz-
mantot Vācijas uzkrāto pieredzi soci-
ālā dialoga veidošanā. Tiks izstrādāta 
sociālo partneru apmācības program-
ma un sagatavoti pasniedzēji.  

Alnis ŠVERNS  
AS «Olainfarm»  
arodorganizācijas priekšsēdētājs 

Mūsu uzņēmumā darba drošība 
ir augstā līmenī.Un tas tā ir, pateico-
ties virknei savstarpēji saistītu fak-
toru. Arodkomitejā darbojas viena 
no uzņēmuma darba aizsardzības 
daļas speciālistēm. Viņa vienmēr 
piedalās arodkomitejās sēdēs. Ja 
kādam no darbiniekiem rodas jau-
tājumi, tad allaž ir iespēja sniegt 
kompetentu atbildi un vajadzības 
gadījumā risināt problēmu.

Arodkomitejas locekle ir arī 
mūsu uzņēmuma galvenā uzticības 
persona Mētra Kluce. Viņa apmeklē 
īpašus seminārus, apgūstot jaunas 
zināšanas arī darba drošībā. Pēc 
tam informācija tiek nodota uzņē-
muma struktūrvienībās strādājoša-
jiem cilvēkiem.

Darba drošību uzņēmumā sek-
mē arī labā sadarbība ar Latvijas 
Industriālo nozaru arodbiedrību. 
Lieti noder speciāli sagatavotā li-
teratūra par darba drošības jautā-
jumiem. Esmu sapratis, ka mūsu 
darbinieku vēlmi strādāt drošā vidē 
respektē arī darba devējs. Tāpēc arī 
es šos jautājumus pārrunāju ne tikai 

ar mūsu darbinieku uzticības per-
sonu, bet arī ar uzņēmuma darba 
aizsardzības daļas speciālistiem. Ir 
svarīgi, lai tieši speciālisti, kuru uz-
devums ir rūpēties par drošu darba 
vidi, būtu laicīgi informēti par vi-
siem jauninājumiem un prasībām 
darba aizsardzībā.

Pagājušajā gadā darbu sāka 
«Olainfarm» jaunais gatavo zāļu 
formu cehs. Ar to mēs varam patiesi 
lepoties – cehs atbilst visiem Eiropas 
un pasaules labākajiem standartiem 
arī darba drošības ziņā.

Mūsu cilvēki ir pilnībā nodroši-
nāti ar individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem – darba tērpiem, apa-
viem. Mūsu darbinieki saņem tā 
saukto specpienu, lai gan tas liku-
mā nav noteikts. Bet tas ir ierakstīts 
mūsu koplīgumā. Darba vietu ates-
tācijā, izvērtējot iespējamos riska 
faktorus, piedalījās arī paši darbi-
nieki kopā ar uzticības personām.

Ja nu pie mums kaut kas atgadī-
tos, tad strādājošie zina, ka vienmēr 
tiks pieaicināta viņu uzticības per-
sona, lai rūpīgāk izvērtētu radušos 
situāciju. To saku tāpēc, ka dzīvē 
jau mēdz gadīties visādi. Un arī mēs 
nevaram teikt, ka esam pilnībā pa-
sargāti no jebkuras nelaimes.

Viedokļi

Darba devēji respektē darbinieku drošību

Izmantojam Vācijas pieredzi darba drošības un arodveselības jomā

Līvija MARCINKĒVIČA  
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
priekšsēdētāja vietniece

Āris SMILDZIŅŠ  
Meža nozaru arodbiedrības  
republikāniskās komitejas darba  
aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Mārtiņš PUŽULS  
Latvijas Sakaru darbinieku  
arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

Mūsu labklājībai 
nepieciešams drošs pamats

Ziedonis ANTAPSONS  
LBAS eksperts darba aizsardzības 

jautājumos

Silvija BOGDANOVA  
Latvijas Industriālo nozaru  

arodbiedrības Rīgas reģiona un  
darba aizsardzības speciāliste

Jānis GUŽĀNS  
Latvijas Celtnieku arodbiedrības  

priekšsēdētāja vietnieks
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Nelaime nenāk 
brēkdama, bet 
apdrošināšana 
atmaksājas

Anda STRAUTNIECE  
Latvijas Pašvaldību darbinieku  
arodbiedrības padomes priekšsēdētāja  

Viens no darbiem, ko mūsu 
arodbiedrība šovasar veica, bija 
līguma pārslēgšana ar apdro-
šināšanas kompāniju BTA par 
darbinieku apdrošināšanu pret 
nelaimes gadījumiem. 

Vispirms Latvijas Pašvaldību 
darbinieku arodbiedrības 
(LPDA) pirmorganizācijas 
veidoja apdrošināmo personu 
sarakstus, bet jūlijā tika paraks-
tīts jaunais līgums uz nākamo 
apdrošināšanas periodu – līdz 
2007. gada jūlijam.

 Līgums ietver LPDA darbi-
nieku un viņu ģimenes locek-
ļu apdrošināšanu pret nelai-
mes gadījumiem. Tas ir spēkā 
24 stundas diennaktī un visā 
Eiropas Savienības valstu teri-
torijā. Katram apdrošinātajam 
tiek izsniegts apdrošināšanas 
sertifikāts.

Aizvadītajā apdrošināšanas 
periodā visi mūsu apdrošinātie, 
kas iesniedza dokumentus par 
notikušajiem nelaimes gadīju-
miem, saņēma kompensāciju. 
Bija tikai viens izņēmums, kad 
negadījums notika, cietušajam 
esot alkohola reibumā.

Šogad apdrošināto skaits, sa-
līdzinot ar iepriekšējo periodu, 
pieaudzis gandrīz divkārt. Jau 
zināms, ka apdrošinātājs izmak-
sās kompensācijas vairākiem 
mūsu biedriem, kas šovasar cie-
tuši nelaimes gadījumos.

Tā kā vairākus gadus pēc 
kārtas nelaimes gadījumu ap-
drošināšanas polises atjaunojam 
ar apdrošināšanas sabiedrību 
BTA, tad tas arī vainagojies ar 
rezultātu – gadu no gada sadar-
bības līgumā tiek ietverti jauni 
papildu piedāvājumi. Arī šogad 
jaunie papildinājumi nelaimes 
gadījumu apdrošināšanai ir 
mūsu cilvēkiem izdevīgāki.   

Sanita LORENCE

T agad, pateicoties Latvijas 
Tirdzniecības flotes jūrnie-
ku arodbiedrības aktīvajai 
darbībai, 140 prāmja apkal-

pes locekļi ir saņēmuši visu sev pie-
nākošos naudu, kā arī kompensāciju 
divu mēnešalgu apmērā, kā to pare-
dzēja noslēgtais koplīgums.

Tirdzniecības flotes jūrnie-
ku arodbiedrības viceprezidents 
Andrejs Umbraško pastāstīja, ka, tā 
kā uz prāmja «Baltic Kristina» strā-
dāja arodbiedrības biedri un bija 
noslēgts koplīgums, tas deva tiesības 
arodbiedrībai iejaukties šī darba strī-
da risinājumā. A. Umbraško uzskata, 
ka, ja maksātnespēja tika pasludināta 
oktobra vidū un tagad viss jau ir atri-
sinājies, tas ir ļoti ātrs rezultāts. 

Kad sākās šīs problēmas, darba 
devējs – «Rīgas Jūras līnijas» – piedā-
vāja apkalpei vienkārši pamest kuģi, 
savu prasību pamatojot ar to, ka ku-
ģis vairs nestrādās. Taču tā bija neli-
kumīga prasība – šādos gadījumos 
ir jābūt rīkojumam, uz kura pamata 
jūrnieki var pamest kuģi. Pretējā ga-
dījumā kuģis aizbrauc un – viss! 

Arodbiedrība sasauca sapulci, 
kurā piedalījās arodbiedrības biedri, 
Rīgas domes pārstāvji un Rīgas brīv-
ostas pārvaldes pārstāvji. Diemžēl 
sarunu ceļā neko panākt neizdevās. 
Tad Tirdzniecības flotes jūrnieku 
arodbiedrība pieņēma lēmumu 
– iesniegt prasību tiesā. Kā prasības 

nodrošinājumu viņi pieprasīja kuģa 
arestu (iesniedza tā saukto jūras pra-
sību – pret kuģi). Sākumā prasības 
tika iesniegtas par katru no arod-
biedrības biedriem, bet vēlāk – par 
visiem prāmja darbiniekiem – kat-
ru cilvēku atsevišķi. Pēc tam skaitļi 
katrā prasībā tika savstarpēji precīzi 
saskaņoti gan ar arodbiedrību, gan 
administratoru. 2006. gada 16. jan-
vārī tiesā tika iesniegtas prasības 
kopsummā par 375 019, 93 latiem. 

Lai gan «Baltic Kristina» bijušie 
darbinieki naudu jau ir saņēmuši, 
tiesvedība turpināsies līdz novem-
bra beigām, jo katru konkrēto lietu 
var pabeigt tikai ar tiesas lēmumu.

Andrejs Umbraško uzsver, ka 
šādos strīdus gadījumos īpaši svarī-
gi ir, lai darbinieki būtu organizēti. 
Un to var izdarīt tikai arodbiedrība. 
Runājot par «Baltic Kristina», visi 
apkalpes locekļi ļoti precīzi ievēroja 
arodbiedrības rekomendācijas. Un 
tas visiem kopā palīdzēja atrisināt šo 
lietu par labu darba ņēmējiem. 

Laikā, kad uz kuģa palikušajiem 
cilvēkiem beidzās pārtika, to nodro-
šināja arodbiedrība. Visi – sardzes, 
mašīntelpas, noliktavas un navigā-
cijas darbinieki, kā arī viesmīļi un 
pavāri turpināja darbu, līdz viņus 8. 
novembrī brīdināja par darba attie-
cību izbeigšanu. Un tikai 8. decem-
brī apkalpe nokāpa no kuģa.

No 1993. gada Latvijas Tirdz-
niecības flotes jūrnieku arodbiedrī-
ba (LTFJA) ir ITF – Starptautiskās 

transporta darbinieku arodbiedrību 
federācijas – sastāvā, kas apvieno 
visas jūrnieku arodbiedrības un dod 
iespēju palīdzēt saviem jūrniekiem 
visā pasaulē.

LTFJA ir iestājušies ap 8000 
Latvijas jūrnieku, kas, protams, kuģo 
zem dažādiem karogiem. Jūrnieks ir 
padots tās valsts likumdošanai, zem 
kuras karoga kuģis iet jūrā. Prāmja 
«Baltic Kristina» gadījumā arod-
biedrībai bija vieglāk cīnīties tādēļ, 
ka kuģis iet zem Latvijas karoga un 
arī tā īpašnieks ir no Latvijas. 

Arī citu valstu arodbiedrības lūdz 
palīdzēt saviem biedriem. Gadās, ka 
uz kuģa jūrnieki streiko. Tad jāveic 
pārrunas, lai viss noritētu pareizi, jo 
streiku oficiāli pasludināt drīkst tikai 
arodbiedrības. Pēdējais streiks, kurā 
nopietni vajadzēja iesaistīties, bija 
pirms pāris gadiem uz motorkuģa 

«Taganroga» Rīgas ostā un Francijā, 
Buloņā, kad mūsu jūrniekiem kuģa 
īpašnieks nebija izmaksājis algu. Ir 
bijis gadījums, kad arodbiedrība pa-
līdzēja atkļūt no Urugvajas kādam 
latviešu jūrniekam, kas tur bija «aiz-
ķēries» desmit gadus... Kādu rītu 
Andreju Umbraško pie darbavietas 
durvīm, piemēram, sagaidīja 11 filipī-
niešu jūrnieki... Savukārt kāds mūsu 
valsts jūrnieks bija nokļuvis Vācijas 
cietumā saistībā ar problēmām ar 
imigrācijas dienestu. Izmēģinājis da-
žādus līdzekļus, kā pēdējo viņš sievai 
lūdza, lai viņa piezvana uz arodbied-
rību. Un tieši arodbiedrība palīdzēja 
atrisināt radušās problēmas.

- Darba jūrnieku arodbiedrībai 
nekad netrūkst, - atzīst tās vicepre-
zidents Andrejs Umbraško. Viņa 
darba ikdienā lieti noder 15 gados 
uzkrātā pieredze.   

Ilze KRŪmIņA

R īgas pašvaldības uzņēmu-
mā «Rīgas satiksme» strā-
dā vairāk nekā 6000 dar-
binieku. Lielākā daļa no 

viņiem – apmēram 5400 – ir «Rīgas 
satiksmes» arodorganizācijas biedri. 
Tā ir viena no lielākajām arodorga-
nizācijām, kurā veidotais sociālais 
dialogs un radītais darba koplīgums 
apliecina, ka arī lielos uzņēmumos 
ir iespējams atrast abpusēji pieņe-
mamus kompromisus starp darba 
devēju un darba ņēmēju. Par kop-
līgumu un tā tapšanu stāsta Rīgas 
pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» 
arodorganizācijas valdes priekšsē-
dētājs Pēteris SIMAŽS (att).

 - Nepieciešamība izveidot kop-
līgumu «Rīgas satiksmē» radās tad, 
kad uzņēmuma vienīgais īpašnieks 
– Rīgas dome – pieņēma lēmumu 
apvienot divus lielus uzņēmumus 
– SIA «Rīgas satiksme» un SIA 
«Tramvaju un trolejbusu pārvalde». 
Tiem pievienoja arī SIA «Rīgas au-
tostāvvietas» un SIA «Rīgas domes 
autobāze».

Abos lielajos uzņēmumos bija 
daudz arodbiedrības biedru. Viņus 
pārstāvēja vairākas arodorgani-

zācijas, kuras jau bija noslēgušas 
koplīgumus, tāpēc sākās intensīvs 
darbs, lai izveidotu vienu kopēju 
koplīgumu.

- Jāsaka, ka saņēmām lielu pre-
timnākšanu no Rīgas domes un 
«Rīgas satiksmes» vadības, jo gala 
rezultātā koplīgumā iestrādāto no-
teikumu izpilde Rīgas domei naudas 
izteiksmē veidoja apmēram 1 miljo-
nu latu. Mums izdevās panākt daudz 
labu lietu. Līdz ar koplīguma izstrā-
di arodbiedrība kļuvusi ne tikai par 
darbinieku pārstāvi, bet arī aizstāvi, 

- stāsta P. Simažs, piebilstot, ka visas 
koplīgumā paredzētās privilēģijas 
attiecas tikai uz arodbiedrību bied-
riem, bet uz pārējiem uzņēmuma 
darbiniekiem – tikai likumos no-
teiktās normas.

Kā pozitīvu piemēru P. Simažs 
min koplīgumā iestrādāto nosacī-
jumu, ka darba devējs nevar atlaist 
darba veterānu, ja vien šis cilvēks 
nav izdarījis kādu ļoti būtisku pārkā-
pumu. Tāpat arī ir panākts finansiāls 
atbalsts strādājošajiem, kuru bērni 
uzsāk skolas gaitas. Ir vēl daudzi citi 

ļoti būtiski atvieglojumi, piemēram, 
Černobiļas katastrofā cietušajiem. 

- Mūsu darbs pie koplīguma 
pilnveidošanas nebūt nav noslē-
dzies. Mēs aizvien domājam, kā 
uzlabot «Rīgas satiksmē» strādājošo 
darba apstākļus. Jau pāris mēnešus 
pēc šī koplīguma noslēgšanas tika 
pieņemti pirmie grozījumi, ka darba 
veterāni un darbinieki, kas uzņēmu-
mā nostrādājuši 30 vai vairāk gadus 
bez pārtraukuma un aizgājuši pensi-
jā no šī uzņēmuma, veselības apdro-
šināšanu saņem par brīvu, - skaidro 
P. Simažs.

«Rīgas satiksmes» arodorgani-
zācijas valdes priekšsēdētājs uzsver, 
ka vēl ir daudz jāstrādā, lai palie-
linātu strādājošo atalgojumu. Lai 
gan šogad algas jau ir paaugstinātas 
par 22,5%, tās vēl aizvien neatbilst 
Latvijas dzīves dārdzības līmenim. 
Tāpēc nevar teikt, ka uzņēmumā 
strādājošie dzīvotu pārticīgi.

- Mums izdevās panākt vienoša-
nos ar darba devēju, ka algas darbi-
niekiem ir jāpaaugstina katru gadu 
par noteiktiem procentiem līdz pat 
2018. gadam. Tomēr mēs papildus 
uzstājam, ka, piemēram, nākamgad 
noteikto 16.1% vietā algas vēlreiz 
jāpaaugstina par 22,5%, ņemot vērā 

inflāciju mūsu valstī, - skaidro P. 
Simažs, piebilstot, ka Rīgas domes 
pārstāvji bijuši saprotoši un piekri-
tuši uzņēmuma arodorganizācijas 
un arī Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības (LBAS) izteiktajai pārlie-
cībai, ka tikai labi atalgots cilvēks var 
labi izdarīt savu darbu.

- Nenoliedzami, ka uzlabojumi 
algu jautājuma risinājumā ir. Tomēr 
vēl aizvien, lai cilvēks varētu labi no-
pelnīt, viņam jāstrādā virsstundas. 
Mums ir svarīgi, lai mūsu darbinie-
ku algas neatpaliktu no vidējā atal-
gojuma valstī un augtu līdz ar valsts 
ekonomisko izaugsmi, - uzskata P. 
Simažs.

Runājot par nākotnes plāniem, P. 
Simažs stāsta, ka būtiski būtu panākt 
pirmspensionēšanās vecuma sama-
zinājumu sabiedriskā transporta 
līdzekļu vadītājiem, kas šajā darbā 
strādājuši vairāk nekā 20 gadus. 
Jādomā arī par izdienas pensijām.  

- Svarīgi arī panākt, lai vienā uz-
ņēmumā būtu tikai viena arodorga-
nizācija. Tagad «Rīgas satiksmē» to 
ir vairākas. Un katra darbojas pati 
par sevi. Tam tā nevajadzētu būt, jo 
rodas daudz lieku problēmu. Galu 
galā – tikai vienotībā ir spēks! – se-
cina P. Simažs. 

Koplīgums «Rīgas satiksmē» – sociālā dialoga paraugstunda

Kas izglāba prāmja darbiniekus?
Pagājušā gada rudenī Latvijas sabiedrība ar bažām sekoja 
līdzi AS «Rīgas Jūras līnijas» piederošā prāmja «Baltic 
Kristina» apkalpes ķibelēm, kad kuģa īpašnieki, izsludinot 
maksātnespēju, negribēja izmaksāt darbiniekiem nedz algu par 
pēdējiem darba mēnešiem, nedz kompensāciju. 

«Baltic Kristina» apkalpe krastā nokāpa 2005. gada  
8. decembrī – pēc divu mēnešu pavadīšanas uz kuģa.
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-K ad es, beidzot augst-
skolu, izvēlējos rakstīt 
diplomdarbu par soci-
ālajām garantijām un 

aizliegumu policistiem apvienoties 
arodbiedrībās un uz Valsts arhīvu 
gāju vākt materiālus par policistu 
aktivitātēm pirmskara Latvijā, tad 
atklājās, ka esmu pirmais, kas vispār 
par šo tēmu interesējas. Izrādījās, ka 
jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 
pastāvējusi policistu biedrība, kas 
faktiski pildīja arodbiedrības funkci-
jas. Tad nu mēs domubiedri sanācām 
kopā un uz tā laika statūtu pamata 
izveidojām Latvijas Policistu biedrī-
bu (LPB), - par LAPA pirmsvēsturi 
stāsta Agris Sūna.

Izmantojot biedrības statusu, tās 
biedri risināja pārrunas ar likumde-
vējiem, kā arī aktualizēja šo problē-
mu masu medijos, paužot viedokli, 
ka policisti, neļaujot viņiem apvie-
noties savā arodorganizācijā, tiek 
diskriminēti. Tika noorganizēts pir-
mais policistu pikets Latvijas vēstu-

rē, kurā pulcējās ap 2000 policistu, 
lai protestētu pret neizmaksātajiem 
bērnu piedzimšanas pabalstiem un 
atvaļinājumu pabalstiem, pret nesa-
kārtoto virsstundu un nakts darba 
apmaksas kārtību. 

 - Pūliņi vainagojās ar panāku-
miem. Ar šo piketu izdevās pie-
vērst sabiedrības uzmanību mūsu 
problēmām, kuru risināšanai klāt 
ķērās atbildīgās institūcijas. Tagad 
policistiem daļa pabalstu parāda 
jau ir izmaksāta. Praktiski visas tā 
laika problēmas ir atrisinātas, - seci-
na A. Sūna, piebilstot, ka daudziem 
bijis pārsteigums, ka dažu mēnešu 
laikā biedrība panāca arī izmaiņas 
likumdošanā un tiesības dibināt 
arodbiedrību. 

Pašreiz LAPA iestājušies ap 900 
biedru, ir izstrādāts darba koplīgu-
ma projekts. LAPA pārstāvji dodas 
izbraukumos pa visu Latviju, lai ar 
koplīguma projektu iepazīstinātu arī 
reģionos strādājošos policistus. 

- Mēs skaidrojam arodbiedrī-
bas un koplīguma nozīmi. Esam 
piesaistījuši juridisko firmu, kas 

sniedz bezmaksas juridiskās konsul-
tācijas mūsu biedriem. Koplīgumā 
paredzam, piemēram, civiltiesisko 
apdrošināšanu arodbiedrības bied-
riem. Gribam, lai mūsu biedri ir 
mazliet priviliģētākā stāvoklī, - stās-
ta A. Sūna.

LAPA jau ir kļuvusi par EuroCOP 
– Eiropas policistu konfederāci-
jas, kurā ir apvienotas 22 valstis un 
600 000 policistu – asociēto locek-
li. EuroCOP ir organizācija ar lielu 
pieredzi. 

- Mums ir iespēja augt un attīs-
tīties, jo, ja pašlaik LAPA biedru 
skaits ir tikai 10% no kopējā Latvijas 
policijas darbinieku skaita, tad citur 
Eiropā šis skaitlis ir ap 98%. Tomēr 
jāņem vērā, ka tur arodbiedrībām ir 
arī daudz ilgāka vēsture, dažām pat 
100 gadu garumā. Mēs vēlamies, lai 
katrā policijas nodaļā tiktu nodibi-
nāta mūsu pirmorganizācija, kas 
skaidrotu policistiem, kādas priekš-
rocības sniedz dalība arodbiedrībā. 
Un pie tā mēs šobrīd ļoti enerģiski 
arī strādājam, - piebilst A. Sūna, pa-
skaidrojot, ka pašlaik ir izveidotas 

jau 10 LAPA pirmorganizācijas da-
žādos Latvijas rajonos. 

Jāpiemin, ka 2006. gada 27. mai-
jā LAPA tika uzņemta arī Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienībā 
(LBAS). Līdz ar to LBAS sastāvā ta-
gad ir 24 dalīborganizācijas.

LAPA aicina visus Latvijas po-
licistus pievienoties arodbiedrībai, 
jo arodbiedrības biedri ne tikai ie-
gūst iespēju saņemt bezmaksas ju-
ridiskās konsultācijas un nevar tikt 
atlaisti no darba bez arodbiedrības 
piekrišanas, bet pretendēs arī uz tām 
priekšrocībām, kas tiks iestrādātas 
darba koplīgumā. 

Pieteikties var, lejupielādējot 
iesniegumu LAPA valdei interne-
ta mājas lapā www.policistuarod-
biedriba.lv vai aizpildot iesnieguma 
anketu Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 
4. stāvā vai savā arodbiedrības pirm-
organizācijā. Neskaidrību gadījumā 
papildu informāciju var iegūt pa tāl-
runi 8350107.

Cīnies par savām tiesībām! 
Iestājies arodbiedrībā!  

Valdis KERIS  
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētājs,  
Eiropas sabiedrisko pakalpojumu  
arodbiedrību federācijas koordinators Latvijā

P atlaban Veselības un so-
ciālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrībai aktuāla ir 
piedalīšanās Eiropas sa-

biedrisko pakalpojumu arodbiedrī-
bu federācijas organizētajā kampaņā 
par sabiedrisko pakalpojumu kvali-
tāti Eiropā. Kampaņas mērķis ir pie-
saistīt sabiedrības uzmanību tam, ka 
nevienas reformas – ne lokālas, ne 
Eiropas mēroga – rezultāts sabied-
risko pakalpojumu sektorā nedrīkst 
būt saistīts ar pakalpojumu kvalitā-
tes un to pieejamības mazināšanos. 
Tas nozīmē, ka mums šis jautājums 
nemitīgi jāaktualizē visos sociālā 
dialoga līmeņos un formās, domā-
jot par to, lai ne veselības aprūpe, 
ne sociālā aprūpe netiktu pārdota 
mazāksolīšanā, jo, tiklīdz pakalpo-
jums tiek izsolīts par mazāko cenu, 
tā pretendents cenšas atmest visu 

lieko. Un līdz ar to «pār bortu tiek 
pārmesta» gan darbinieku tālākiz-
glītošanās, gan kvalifikācijas celša-
nas pasākumu apmaksa, gan sociālo 
garantiju un pienācīgu darba algu 
nodrošināšana. 

To, ka šādas problēmas Latvijā 
ir un būs aktuālas joprojām, lieci-
na mūsu konkrētā pieredze, proti, 
tajā periodā, kad nebija Ministru 
kabineta noteikumu, kas regulē 
minimālo algu veselības aprūpes 
un sociālās aprūpes darbiniekiem, 
Veselības ministrija apgalvoja, ka tā 
visu naudu, kas domāta algām, ir ie-
kļāvusi pakalpojumu cenā. Savukārt 
līgumi par pakalpojuma sniegšanu 
ir noslēgti ar ārstniecības iestādēm 
– kapitālsabiedrībām, ar pašvaldību 
SIA. Ministrija pauda viedokli, ka tā 
nejūt nekādu atbildību par cilvēk-
resursu attīstības jautājumiem, par 
viņu atalgojumu, tāpēc šos jautāju-
mus lūdz adresēt konkrētajam darba 
devējam. 

Pie kā tas noveda, mēs tagad 
labi zinām – bija katastrofāli zemas 

algas, bija neapmierinātība, sākās 
darbinieku aizplūšana no profesijas, 
bija streiks. Tā visa rezultātā tapa 
Ministru kabineta noteikumi, kas 
noteica minimālās algas veselības 
aprūpē un sociālajā aprūpē, neatka-
rīgi no tā, kas ir pakalpojuma snie-
dzējs, ja pakalpojums tiek sniegts 
par valsts naudu. Un man ir ganda-
rījums, ka tagad veselības ministrs 
Gundars Bērziņš pauž viedokli, ka 
valsts nedrīkst atdot sabiedrībai sva-
rīgus sektorus privātās rokās. Tas 
nozīmē, ka valstij ir jāpatur kontrole 
pār to, kā tiek realizēta cilvēkresursu 
nodrošināšana šajās jomās. Ņemot 
vērā to, ka tiek reformēta darba sa-
maksas normatīvo aktu sistēma, kas 
reglamentē darba samaksu veselības 
aprūpē, un nākamgad notiks arī 
sociālās aprūpes reformēšana, pro-
ti, praktiski visas sociālās aprūpes 
iestādes valsts gatavojas nodot paš-
valdību pārziņā, mums ir nemitīgi 
jāseko tam, kā šis process notiek, 
nemitīgi jāinformē visas procesā 
iesaistītās puses, pirmām kārtām 

jau sabiedrība, par to, kas sagaida 
cilvēkus, ja netiek nodrošināti visi 
šie kvalitātes un pieejamības nosacī-
jumi, un nozares līmenī tam jāpie-
vērš valdības uzmanība. Nemitīgi ir 
jāatgādina, cik svarīgi ir ievērot mi-
nētos kampaņas mērķus, lai Eiropas 
sabiedrība varētu būt droša, ka 
Latvijā veselības aprūpes un sociālās 
aprūpes pakalpojumi tāpat kā citi 

pakalpojumi, kas ietilpst sabiedrisko 
pakalpojumu sfērā, netiktu apdrau-
dēti, nepareizi realizējot kaut kādas 
reformas, kaut vai tās būtu Eiropas 
Savienības direktīvas. 

Līdz ar to kļūst saprotams, ka, 
līdzdarbojoties attiecīgo normatīvo 
aktu izstrādē, arodbiedrība aizstāv 
ne tikai darbinieku, bet arī visas sa-
biedrības intereses.

Jādomā arī par veselības aprūpes veselību
Sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte ir aktuāla visai Eiropai

Latvijas policisti  
apvienojas arodbiedrībā
Vēl pavisam nesen Latvija 
bija vienīgā Eiropas valsts, 
kurā policijas darbiniekiem ar 
likumu bija aizliegts dibināt 
savas arodbiedrības. Tieši 
tāpēc pirms mazliet vairāk 
nekā gada tika dibināta 
«Latvijas Policistu biedrība», 
lai aizstāvētu likumsargu 
tiesības. Pateicoties 
biedrības aktīvai rīcībai tika 
veikti likuma grozījumi, un 
šī gada 31. janvārī Latvijas 
Republikas Arodbiedrību 
reģistrā oficiāli tika reģistrēta 
Latvijas Apvienotā Policistu 
arodbiedrība (LAPA), par kuras 
prezidentu tās biedri iecēla 
Agri SŪNU. 

2005. gada vasarā policisti piketēja pret zemajām algām.

Diskutēs par darba 
aizsardzību un veselību
No 28. septembra līdz 1. ok-
tobrim Jūrmalā risināsies 10. 
Eiropas konference darba aiz-
sardzības un veselības speciālis-
tiem «Strādājošo balss jaunajā 
Eiropā». Konferences ietvaros 
tiks apmeklēti vairāki Latvijas 
uzņēmumi, iepazīstoties ar 
tajos esošajām darba vietām. 
Konferencē risināsies diskusijas 
par dažādiem darba aizsardzības 
aspektiem – stresu un putekļiem 
darbā, kapitāla un darbaspēka 
kustības un sociālās nevienlī-
dzības ietekmi un citām tēmām. 
Konferencē, uz kuru pieteikušies 
aptuveni 200 dalībnieku no visas 
Eiropas, uzstāsies speciālisti no 
Austrijas, Dānijas, Anglijas un 
citām Eiropas valstīm. Latviju 
konferencē pārstāvēs aptuveni 
40 dalībnieki no mūsu valsts lie-
lākajām arodbiedrībām.

Sekmēs pedagogu 
karjeras izaugsmi
Latvijas izglītības un zināt-
nes arodbiedrība sadarbībā ar 
Izglītības un zinātnes ministri-
ju vēlas sekmēt pedagogu kar-
jeras izaugsmi, ieviešot skolo-
tāju darba kvalitātes vērtējumu 
un piešķirot attiecīgas kvalitā-
tes pakāpes – jaunākais peda-
gogs, pedagogs, vecākais pe-
dagogs un pedagogs-eksperts 
Vērtējumā īpašu uzsvaru iece-
rēts likt arī uz skolotāja sadar-
bību ar audzēkņu vecākiem.

LIZDA uz apaļā galda 
diskusiju aicina  
arī politiķus
Gatavojoties Pasaules skolotāju 
dienai, Latvijas Izglītības dar-
binieku arodbiedrība (LIZDA) 
septembra pēdējā nedēļā orga-
nizē tikšanos «Kvalificēti sko-
lotāji par kvalitatīvu izglītību». 
Diskusijas risināsies dažādās 
tematiskajās grupās, aptverot 
visus izglītības līmeņus, kā arī 
zinātni. Uz diskusiju aicināti 
arī to Latvijas politisko partiju 
pārstāvji, kuri startē Saeimas vē-
lēšanās. Katram no partiju pār-
stāvjiem tiks dota iespēja izklās-
tīt partijas programmā iekļautās 
nostādnes un rīcības plānu, kas 
skar izglītības un zinātnes sfēru.

Valdis Keris.
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Iveta FLESNERE  
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
Jauniešu padomes priekšsēdētāja

J ūlija nogalē Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības 
(LBAS) Jauniešu padome or-
ganizēja 2. Baltijas arodbied-

rību jauniešu trīs dienu nometni, 
kurā piedalījās pārstāvji no Lietuvas, 
Igaunijas un Latvijas. Par apmeša-
nās vietu tika izvēlētas Ķoņu pagasta 
«Ķoņu dzirnavas». Nometnes galve-
nais mērķis bija satikt kolēģus, ap-
mainīties ar informāciju un idejām.

Viena nometnes diena tika vel-
tīta uzņēmuma «Valmieras piens» 
Rūjienas filiāles apmeklējumam, 
kura laikā patīkamais tika pavienots 
ar lietderīgo – uzņēmuma arodbied-
rības pārstāvji viesus cienāja ar sal-
dējumu un pārrunāja arī organizāci-
jas ikdienas darba problēmas. 

Nometnes dalībnieki apmeklēja 
Rūjienas Jauniešu dienas centru, kur 
tikās arī ar Rūjienas pilsētas domes 
arodbiedrības pārstāvjiem.

Nometnes gaitā tika pārrunātas 
katras dalībvalsts arodbiedrību dar-
ba problēmas, kā arī starptautiskās 
aktualitātes. Nometnes dalībnieki 
apsprieda arī savstarpējās sadarbī-
bas iespējas. LBAS Jauniešu pado-
mei laika gaitā izveidojusies laba 
sadarbība ar Lietuvas arodbiedrību 
jauniešiem, tāpēc tagad esam uzai-
cināti uz Lietuvas arodbiedrību jau-
niešu ikgadējo konferenci.

Nometnes dalībnieki vienojās uz 
saviem pasākumiem iespēju robežās 
aicināt Baltkrievijas Demokrātisko 
arodbiedrību kongresa jauniešu pār-
stāvjus. Nākamais pasākums, kurā 
mēs vēlētos redzēt arī Baltkrievijas 
kolēģus, ir 7. Baltijas arodbiedrību 
jauniešu forums, kas plānots Rīgā 
šī gada novembrī. Foruma tēma būs 
darbaspēka migrācija.

Gatavojoties LBAS kongresam, kas 
notiks 1. decembrī, Jauniešu padome 
izstrādā plānu, kura galvenais mērķis 
ir veicināt jauniešu centru veidošanos 
nozarēs, sekmējot jauniešu aktīvāku 
iesaistīšanos arodbiedrībās.  

māra DRUKA-jAUNZEmE  
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece

J au ilgāku laiku SIA «Gulbenes 
autobuss» darba devējs neno-
drošina pilnu darba laiku au-
tobusu vadītājiem un darba 

samaksu viņiem aprēķina tikai par 
nostrādātajām stundām. Jāpiebilst, 
ka visi autobusu vadītāji saskaņā ar 
darba līgumiem ir pieņemti darbā 
uz pilnu slodzi, un darba devēja pie-
nākums ir viņus nodrošināt ar dar-
bu. Pretējā gadījumā, ja darba devējs 
nespēj nodrošināt darbiniekus ar 
darbu, to var uzskatīt par dīkstāvi, 
kas nav radusies darbinieka vainas 
dēļ. Šādos gadīju-
mos būtu piemēro-
jams Darba likuma 
74. pantā noteiktais: 
«Ja darba devējs 
darbinieku ne-
nodarbina vai arī 
neveic darbinieka 
saistības izpildīju-
ma pieņemšanai 
nepieciešamās dar-
bības, darbinieka 
saistība uzskatāma 
par izpildītu un 
darba devējam ir pienākums izmak-
sāt darbiniekam vidējo izpeļņu par 
visu dīkstāves laiku».

SIA «Gulbenes autobuss» LAKRS 
arodorganizācijas priekšsēdētājs 
autobusu vadītāju vārdā vērsās ar 
vēstuli pie uzņēmuma direktora J. 

Lapsas, lai saņemtu no viņa atbildi, 
kādēļ autobusu vadītāji sistemātiski 
netiek nodarbināti normālu darba 
laiku, kad tiks veikta samaksa auto-
busu vadītājiem par dīkstāves laiku 
un kad autobusu vadītāji varēs strā-
dāt normālu darba laiku.

Darba devējs neuzskatīja par va-
jadzīgu atbildēt uz šo vēstuli, tomēr 
kā atbildes reakcija sekoja brīdinā-
jumi par to, ka autobusu vadītājiem 
tiks noteikta summētā darba laika 
uzskaite, kā uzskaites periodu nosa-
kot vienu gadu. 

Par izveidojušos situāciju tika sa-
saukta arodbiedrības biedru sapul-
ce. Tajā piedalījās šo rindu autore un 
koplīgumu speciāliste Diāna Pole, 

lai izskaidrotu attie-
cīgas Darba likuma 
normas un darbi-
nieku tiesības. 

Autobusu vadī-
tāji ar darba devēja 
brīdinājumu bija 
iepazinušies, taču 
nepiekrita darba lī-
guma nosacījumu 
grozījumiem. Te 
uzreiz jāpaskaidro, 
ka darba devējam 
vienpusēji nav tie-

sību grozīt darbinieka darba līguma 
nosacījumus. Darba devējs nebija arī 
ievērojis Darba likuma 140. pantu, 
kurš paredz, ka, ja darba rakstura dēļ 
nav iespējams ievērot attiecīgajai dar-
binieku kategorijai noteikto dienas 
vai nedēļas darba laika ilgumu, darba 

devējs pēc konsultēšanās ar darbinie-
ku pārstāvjiem nosaka summēto dar-
ba laiku. Šajā gadījumā darba devējs 
ar arodbiedrību nebija konsultējies.

Arodbiedrība bija spiesta vērsties 
Valsts darba inspekcijā, kura, veicot 
pārbaudi, konstatēja, ka ne visiem 
autobusu vadītājiem katru mēnesi 
tiek nodrošināts normālais darba 
laiks. Tā kā darba devējs nenodar-
bina darbiniekus atbilstoši darba 
līgumos noteiktajam darba laikam, 
to var uzskatīt par dīkstāvi, līdz ar 
to darba devējam ir pienākums iz-
maksāt darbiniekam vidējo izpeļņu 
par visu dīkstāves laiku. Par konsta-
tēto pārkāpumu darba devējam ir 
sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols un uzlikts naudas sods. 
Jāpiebilst, ka SIA «Gulbenes auto-
buss» rīkotājdirektors J. Lapsa nav 
apstrīdējis Valsts darba inspekcijas 
atzinumu. Acīmredzot darba devējs 
savu kļūdu ir atzinis. 

Tāpat arodbiedrība LAKRS pie-
prasīja tikšanos ar uzņēmuma īpaš-
nieku, lai izteiktu savas pretenzijas 
pret SIA «Gulbenes autobuss» di-
rektora rīcību par nevēlēšanos pildīt 
Darba likuma normu prasības, par 
Valsts darba inspekcijas atzinuma 
ignorēšanu, kā arī par izvairīšanos 
no sociālā dialoga.

Pēc šīm sarunām arodbiedrība 
cer, ka situācija mainīsies. Pretējā 
gadījumā arodbiedrība patur sev 
tiesības lemt par tālākām akcijām, 
lai panāktu likumu normu ievēroša-
nu uzņēmumā.

Grūtos brīžos  
palīgā nāk arodbiedrība
Pēc konfliktsituācijas SIA «Gulbenes autobuss»  
darbinieki cer uz situācijas uzlabošanos

Arodbiedrība patur 
sev tiesības lemt  
par tālākām 
akcijām, lai 
panāktu likumu 
normu ievērošanu 
uzņēmumā

Baltijas arodbiedrību 
jaunieši tiekas Rūjienā 

Fotokonkurss 
noslēdzies!
Ir noslēdzies «Arodbiedrību Avīzes» 
iepriekšējā numurā izsludinātais fo-
tokonkurss «Mana darbavieta».
Izvērtējot pa pastu un elektroniski 
iesūtītās fotogrāfijas, par konkursa 
uzvarētājiem tika atzīti pieci tā da-
lībnieki, kas saņems LBAS pārstei-
guma balvas. Viņu iesūtītās fotogrā-
fijas arī publicējam šajā lappusē.
Par balvām lūgums sazināties ar 
LBAS sabiedrisko attiecību spe-
ciālisti Sanitu Lorenci pa tālruni 
7035917.

Kad sezona tikai sākusies, izturīgiem jābūt  

ne tikai futbolistiem, bet arī krīta līniju vilcējiem.

Līga LUCIJANOVA (Jēkabpils, Nameja iela)

Mēs spējam strādāt arī ekstremālos apstākļos!

Jūs esat pavēruši... direktora kabineta durvis. Telpā ir iekārtotas četras dar-

ba vietas – te strādā arī direktora vietniece, metodiķe un lietvede. Kabinetā 

atrodas arī mūsu centra vienīgais dators. Tas ir jaudīgs un visām mūsdienu 

prasībām atbilstošs. Un tieši tāpēc arī tāda burzma, jo direktors ir atļāvis šo 

datoru izmantot arī audzēkņiem.
Spodra PURVIŅA  

(Jēkabpils bērnu un jaunatnes centra arodkomitejas priekšsēdētāja, mazpulku vadītāja)

Vai tiešām tu strādā centīgi, skolotāj? 

(Uzraksts uz tāfeles fonā angļu valodā 

«You are working hard») 

Solveiga KĀRKLIŅA-AKMENTIŅA  

(angļu valodas skolotāja)

Man ir labs un jautrs kolēģis – Gabriels  no Ganas!
Aigars KALNIŅŠ (Valmiera, Stacijas iela)

Skolotāja. Ar pleznām.  

Futbola laukumā.  

Nu tādi ir tie sporta svētki!

Rimma IVANČENKO  

(Ogre, Mālkalnes iela)




