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Sociālais dialogs
ir valsts attīstības virzītājspēks
Pie viena sarunu galda
(no kreisās) Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības
(LBAS) priekšsēdētājs Pēteris
Krīgers, Latvijas Darba devēju
konfederācijas prezidents
Vitālijs Gavrilovs un Ministru
prezidents Aigars Kalvītis.
Arodbiedrības un darba
devēji 9. oktobrī Nacionālajā
trīspusējās sadarbības
padomes sēdē pauda atbalstu
valdības sagatavotajiem
grozījumiem šā gada valsts
budžetā. LBAS priekšsēdētājs
Pēteris Krīgers uzsvēra,
ka budžeta grozījumos ir
ietvertas visas vienošanās un
solījumi dažādām strādājošo
kategorijām, līdz ar to
arodbiedrībām iebildumu pret
budžeta grozījumiem nav.
Pēteris Krīgers

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētājs

S

ociālais dialogs valstī ir
viens no nopietnāka
jiem jautājumiem, kuram
Latvijas Brīvo arodbiedrī
bu savienība (LBAS) visus gadus pie
vērsusi ļoti lielu uzmanību. Ikdienas
darbā mēs to sadalām vairākos līme
ņos. LBAS ir atbildīga par augstāko
– nacionālo līmeni. Mēs kopā ar sa
viem sociālajiem partneriem – dar
ba devējiem un valdību – strādājam
Nacionālajā trīspusējā sadarbības
padomē, strādājam kopīgi izveido
tajās apakšpadomēs – šobrīd tādas
ir septiņas. Apakšpadomes saistītas
gan ar sociālo jautājumu risināšanu,
gan arī ar darbību galvenajos taut
saimniecības attīstības virzienos.
Mūsu nozaru arodbiedrības cieši
strādā ar savām darba devēju organi
zācijām. Vienlaicīgi tās nozaru arod
biedrības, kuru partneri ir ministri
jas, slēdz sadarbības līgumus jeb ģe
nerālvienošanās ar šīm ministrijām.

Un sociālā dialoga pamatlīme
nis ir sarunas starp arodbiedrību
un darba devēju vai uzņēmēju pašā
uzņēmumā. Tur tiek slēgti darba
koplīgumi.
Un visi šie līmeņi ir jāsabalansē,
lai veidotos vienota sistēma, jo ne
vienā no līmeņiem neviens no sociā
lajiem partneriem
nestrādā tikai savās
interesēs. Jebkurā
līmenī mēs esam
sadarbības partne
ri. Arī uzņēmumā
arodbiedrība un uz
ņēmējs ir sadarbības
partneri, viņi ir līdz
vērtīgi partneri un
viņiem abiem būtī
bā ir vienas intere
ses – lai uzņēmums
strādātu, lai uzņē
mumam būtu attīs
tības perspektīvas, lai cilvēkiem būtu
labs darbs ar normālu atalgojumu,
lai būtu labi darba apstākļi un būtu
labas attiecības starp darbiniekiem
un darba devējiem. Šāds sadarbības

modelis uzņēmumā nodrošina so
ciālo mieru – darba devējs zina, ka
viņu negaida nepatīkamas kolīzijas
ar kolektīvu, jo viņš jautājumus ar
arodbiedrību ir sakārtojis, jo ir iz
strādāts darba koplīgums, ko abas
puses ir apspriedušas, akceptējušas
un parakstījušas. Labi darbiniekiem,
un arī darba devējs
var justies drošs. Ja
rodas kāda problē
ma, darba devējs var
risināt to ar arod
biedrības priekšsē
dētāju – viņam nav
jāskraida pa visu
uzņēmumu un jā
tvarsta darbinieki,
lai ar katru aprunā
tos. Darbiniekiem
arī labi – viņiem
arodbiedrība ir kā
lietussargs. Viņi visi
ir drošībā zem šī lietussarga. Ja kaut
kur augšā šķīst zibeņi, tad viņi zina,
ka arodbiedrība situāciju amortizēs
– arodbiedrība tiksies ar darba de
vēju, izrunāsies, vienosies, varbūt

Darbiniekiem
arodbiedrība
ir kā lietussargs.
Ja kaut kur augšā
šķīst zibeņi,
tad viņi zina,
ka arodbiedrība
situāciju amortizēs

noslēgs papildu līgumu... Un atkal
mājās būs miers. Te jau ir svarīgi, lai
kopumā neciestu darbs uzņēmumā.
Man ir liels prieks, ka Latvijā ir
ļoti daudz uzņēmumu, kuros tiek
slēgti darba koplīgumi. Un tas no
zīmē, ka starp darba devējiem un
arodbiedrību ir normāla sadarbība.
Protams, es visus nevaru nosaukt
vārdā, bet dažus tomēr ir jāpiemin,
jo tur sociālā dialoga tradīcijas ir
ilglaicīgas – «Latvijas Dzelzceļš»,
«Latvijas finieris», «Aldaris», «Rī
gas Piena kombināts», «Lauma»,
«Liepājas metalurgs», «Rebir», «Val
mieras stikla šķiedra», kā jaunpienā
cējs tagad arī «Rimi»...
Ja runājam par valsts budžeta
iestādēm, tad gandrīz visās skolās
un pirmsskolas mācību iestādēs
darba koplīgumi ir noslēgti un at
tiecības starp darba ņēmējiem un
darba devējiem ir sakārtotas. Arī
nozaru līmenī notiek ļoti nopietns
darbs starp arodbiedrībām un darba
devēju organizācijām. Tur tiek slēg
tas ģenerālvienošanās. Piemēram,
būvniecības sektorā starp Latvijas

Celtnieku arodbiedrību un Latvijas
Būvnieku asociāciju ir noslēgta ģe
nerālvienošanās, kurā fiksēta pamat
summa, kuru būvniecībā strādājoša
jam cilvēkam vajadzētu saņemt par
savu darbu. Kopumā valstī noslēgtas
aptuveni 30 ģenerālvienošanās starp
arodbiedrībām un nozaru darba de
vēju apvienībām. Tas neapšaubāmi
ir viens no faktoriem, kas stabilizē
valsti. Un tas jau ļauj runāt par so
ciāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Jo
mums būs vairāk šo labās prakses
piemēru, jo mums visiem kopā būs
vieglāk strādāt. Līdz ar to arī valsts
tautsaimniecība būs stabilāka un la
bāk attīstīsies.
Daudz runājam par cilvēku aiz
braukšanu uz Īriju un strīdamies,
kurš tad ir galvenais faktors, kāpēc
tā notiek. Pirmajā vietā kā noteico
šais faktors neapšaubāmi ir darba
alga. Otrs nopietnākais iemesls ir
darba apstākļi. Bet trešais – darba
devēja attieksme pret darba ņēmēju
un kopējais psiholoģiskais klimats
darba vietā.
Turpinājumu lasiet 2.
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Mums kopīgi jāskatās
Pirms mazliet vairāk nekā diviem gadiem – 2004. gada 1. oktobrī –
tika parakstīts vēsturisks dokuments – Trīspusējā vienošanās
par sociāli ekonomisko partnerību. Šajā dokumentā Latvijas
Republikas Ministru kabinets, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
(LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) vienojās
par sadarbību valstisku sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā.
Vienošanās paredz konsultēšanos par valsts politikas
pilnveidošanu un īstenošanu vairākās jomās.
Viena no jomām, kurā paveikts salīdzinoši daudz,
ir nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana.
Uzsākot jauno darba cēlienu pēc 9. Saeimas vēlēšanām,
LBAS priekšsēdētāja vietnieki Līvija MARCINKĒVIČA
un Egils BALDZĒNS vērtē, kā šī vienošanās ir pildīta
un kādi būtu galvenie darba uzdevumi jaunajai valdībai.
E. Baldzēns: - Šogad ir noticis
lūzums: reālā darba alga manāmi
apsteidz inflācijas pieaugumu. Līdz
ar to arī pensiju jomā ir radušās
plašākas iespējas to tuvināt izti
kas minimuma līmenim. Tas ir arī
arodbiedrību veiksmīgas politikas
rezultāts. Bet mums vēl jāstrādā pie
tā, lai maksimāli liela daļa no no
pelnītās naudiņas paliek darbinieka
kabatā. Un tas nozīmē, ka jāsama
zina iedzīvotāju ienākuma nodokļa
apmērs, strauji paaugstinot neap
liekamo minimumu darbiniekiem
un par viņu apgādībā esošajām
personām. Jādomā, kā varam uz
labot dzīves apstākļus cilvēkiem ar
mazu atalgojumu. Neaizmirsīsim,
ka Latvijā darba algas vēl aizvien ir
zemākās starp Eiropas Savienības
(ES) dalībvalstīm.
Pozitīvi, ka ir izdevies panākt lē
mumu paaugstināt minimālo neto
algu no 69,42 latiem 2006. gadā līdz
94,40 latiem 2007. gadā un par katru
darbinieka apgādībā esošu personu
vēl papildus par 8,73 latiem 2007.
gadā. Ja šobrīd cilvēks strādā par mi
nimālo algu un
viņa apgādībā
ir viens bērns,
tad mēnesī «uz
rokas» viņš sa
ņem 74,92 la
tus. Nākamgad
šī summa līdz
ar
jaunajiem
nosacījumiem
būs 103,13 lati
mēnesī. Tomēr
tas vēl aizvien
ir daudz par
maz. Aptaujas
liecina, ka reā
lais iztikas mi
nimums ir 145
līdz 150 lati uz
vienu ģimenes locekli.
Runājot par neapliekamo mi
nimumu, jāatzīmē, ka valdība vē
lējās to palielināt par 8 latiem, bet

mēs kopā ar darba devējiem un
pašvaldībām panācām 18 latu lielu
paaugstinājumu. Tiesa, mēs pra
sījām vēl vairāk. Kāpēc piekritām
kompromisam? Mēs redzējām, ka
ir darbinieku kategorijas gan valsts
iestādēs, gan citur, kur jau ar šo
pielikumu vien vajadzēja meklēt
papildu finanšu līdzekļus, lai pa
augstinātu algu arī tiem, kuriem tā
šobrīd ir nedaudz virs minimālās
algas – tiem, kuri algā saņem 100
vai dažus desmitus latu vairāk. Šim
nolūkam pašvaldībām vien papildus
būtu nepieciešami 28 miljoni latu,
no kuriem 8 miljonus vajadzētu no
virzīt pirmsskolas izglītības iestāžu
darbinieku algām.
Plānots, ka vidējā pensija 2007.
gadā varētu izaugt līdz iztikas mini
mumam. Kopā ar valdības pārstāv
jiem strādājot pie sociālā budžeta
sadales, mūs visvairāk uztrauc tas,
ka strādājošo pensionāru algām
netiek piemērots neapliekamais mi
nimums. Tāpēc mēs uzstājam, lai
tiktu izbeigta strādājošo pensionā
ru diskriminācija. Valdībai beidzot

korekta un būtu atceļama. Pozitīvi
vērtējam to, ka šogad ir izdevies
pensijām neapliekamo minimumu
noteikt ne vairs no 110 latiem, bet
tikai no tās pen
sijas daļas, kas
lielāka par 165
latiem. Un šī
norma ir spēkā
jau no šī gada
oktobra.
Viena no sā
pīgākajām prob
lēmām valstī vēl
aizvien ir inflāci
ja, kas cērt lielus
robus ne tikai
plānajos zemāk
kvalificēto dar
binieku maci
LBAS priekšsēdētāja vietniece
ņos, bet ietekmē
Līvija MARCINKĒVIČA
ikvienu strādājo
šo un uzņēmēju.
būtu jārespektē tas, ka pensija vei Inflācija Latvijā šobrīd nav tikai
dojas no darbinieka iemaksātajiem dzīves dārdzības pieaugums, bet
nodokļiem, līdz ar to ienākuma no gan tendence tuvināt cenas Latvijā
dokļa aprēķināšana no pensijas nav vidējam ES līmenim. Tas ir viens no

Mums bieži uzdod
jautājumu, vai esam
pret darba tirgus
liberalizāciju.
Jā, mēs esam pret
nesaprātīgu un
visaptverošu darba
tirgus liberalizāciju.

faktoriem, kas spiež uz augšu gan
cenas, gan algas. Piemēram, gāzes
un elektrības cenas pie mums vēl ir
nedaudz zemākas nekā Lietuvā un
Igaunijā, kā arī citās ES valstīs. Tādā
situācijā monopoli cenšas piespiest,
lai mēs maksātu tik, cik tiem liekas,
ka viņiem arī pienākas. Vienkārši
Eiropas ekonomiskā telpa izdara uz
mums spiedienu.
L. Marcinkēviča: - Var ras
ties jautājums, kāpēc mēs nepro
testējam pret tarifu pieaugumu.
Atbildēšu! Šie tarifi ir objektīvi un
arī ārpus mūsu ietekmes izveidoju
šies. Tas, ko mēs vēlamies panākt, ir
labklājības pieaugums ar lielākām
darba algām, ar lielākām sociālajām
garantijām, jo ir lietas, ko nevaram
mainīt. Un viena no tām ir ekono
miski pamatoti tarifi.
E. Baldzēns: - Līdzās pensionā
riem ir vēl viena sabiedrības daļa,
kurai pagaidām pretimnākšana ir
par lēnu – tie ir bērni. Šī problēma ir
aktuāla daudziem darba ņēmējiem.
Jo ģimenē vairāk bērnu, jo vairāk

tu esi diskriminēts ienākumu ziņā.
Protams, katra paša sociālā atbil
dība ir tas, cik bērnu laist pasaulē.
Bet mēs arī saprotam, ka sabiedrī
bai bērni ir vajadzīgi - tās ir jaunas
smadzenes, jaunas darba rokas, kas
ar laiku iekļausies darba tirgū. Tā ir
mūsu tautas nākotne.
Statistika liecina, ka demogrā
fiski Latvija katru gadu zaudē ap
mēram 12 000 iedzīvotāju. Mūsu
cilvēki dodas arī darba emigrācijā.
To izraisījuši un vēl aizvien stimu
lē trūkumi Latvijas darba tirgū. ES
nodarbinātības, sociālo lietu un
vienādu iespēju komisārs Vladimirs
Špidla šī gada jūnijā minēja, ka pēc
viņa rīcībā esošajiem datiem Īrijā
oficiāli un neoficiāli strādā aptuve
ni 60 000 darbinieku no Latvijas,
Anglijā oficiāli strādā aptuveni
30 000 un Beļģijā – vēl 28 000 dar
binieku no mūsu valsts.
Nelegālās nodarbinātības iz
skaušana un bezdarba mazinā
šana ir vēl viens jautājumu loks,
kas iekļauts Trīspusējās vienošanās
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Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Tagad, analizējot 9. Saeimas vē
lēšanu rezultātus, mēs pievēršam
uzmanību Latvijas pilsoņu zemajai
aktivitātei Īrijā, pat šausmināmies
par to, bet arodbiedrības jau sen
vērsa gan valdības, gan mediju, gan
arī darba devēju uzmanību uz to, ka
ļoti daudzi cilvēki aizbrauc strādāt
uz ārzemēm, aizvainoti par tiem pa
zemojumiem, kas bija jācieš Latvijā,
par darba devēju patvaļu, par valsts
institūciju nevarēšanu un nevēlēša
nos viņus aizstāvēt. Tas liecina par

problēmām sociālā dialoga attīstībā
Latvijā, par to, ka joprojām ir pietie
kami daudz uzņēmumu, kuros darba
devēji nedomā par sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību, par to, ka darbi
nieks ir ne tikai «skrūve» vai «nagla»
lielajā mehānismā vai celtnē, bet gan
cilvēks, līdzvērtīgs biznesa partneris.
Ja darba devējs atsakās no sadar
bības ar arodbiedrību vai darbinieku
pārstāvjiem, ja viņš atsakās sniegt in
formāciju, lai varētu izstrādāt darba
koplīgumu un vispār atsakās šo kop
līgumu pieņemt, tas tās jau ir skaidras

norādes, ka šajā uzņēmumā kaut kas
nav kārtībā, tur ir kaut kas slēpjams,
tur kaut kas nenotiek tā, kā pienākas.
Mēs no savas puses cenšamies iz
vairīties no ekstrēmām metodēm un
mēģinām attiecības ar saviem sociā
lajiem partneriem sakārtot pie saru
nu galda, tomēr atsevišķos gadīju
mos, ja ir radušās pamatotas šaubas
par kāda uzņēmēja negodprātību,
vēršamies Valsts Darba inspekcijā
un lūdzam pārbaudīt to vai citu uz
ņēmumu. Un tad atklājas, ka uzņē
mumā nav pienācīgi darba apstākļi,

ka nav nodrošināts pat minimums,
ko prasa Darba aizsardzības likums,
ka «klibo» darba laika uzskaite, ka
cilvēki strādā bez darba līgumiem...
Tad jau saprotams, kāpēc uzņēmējs
vairījies no darba koplīguma slēgša
nas – tādā gadījumā viņam nāktos
novērst visas nepilnības.
Ir jāsaka, ka aizvien palielinās
to uzņēmumu skaits, kas strādā at
bilstoši labajai praksei. Daudzus
jau nosaucu. Gribu vēl pieminēt
tos, kas izvirzījušies tieši pēdējā
laikā. SIA «Knauf» ir sociāli ļoti

atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas
par saviem darbiniekiem. Tāpat
SIA «Montāžnieks D». 2005. gada
1. oktobrī mēs Doma laukumā or
ganizējām mītiņu pret nabadzību.
«Montāžnieks D» darbinieki toreiz
bija vienīgie, kas iznāca ar sava uz
ņēmuma logo, atklāti protestējot
pret nodokļu nemaksāšanu citos
nozares uzņēmumos. Tas ir svarīgi,
ka pašiem darbiniekiem rūp noza
res kopējā attīstība un viņi nebaidās
runāt par esošajām problēmām, cī
nīties pret tām
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vienā virzienā
dokumentā. Mums ir konsekventi 3 reizes ātrāk nekā uzņēmumu ap
jārisina darbinieku problēmas un grozījums. Pēc Lursoft datiem 2005.
jābeidz domāt, ka būsim lēta darba gadā veiktā 15 tūkstošu uzņēmu
spēka zeme. Tad varētu apsīkt dau mu izvērtēšana uzrādīja tīrās peļ
dzu Latvijas iedzīvotāju piespiedu ņas pieaugumu vidēji 65% apmērā.
emigrācija uz Īriju. Bieži vien doša Acīmredzot daudzi uzņēmēji ES uz
nās uz Īriju ir tikai un vienīgi moko skata par lielo iespēju vietu, kur var
ša nepieciešamība, lai ģimene varētu daudz vairāk pelnīt, nerēķinoties ar
savilkt kopā galus un kaut ko iekrāt saviem darbiniekiem.
nākotnes iecerēm un vajadzībām.
L. Marcinkēviča: - Klāt nākusi
L. Marcinkēviča: - Pamatā iz arī darbaspēka kvalitātes problēma.
braucēji ir lauku rajonu iedzīvotāji. Esam pazaudējuši gan veiksmīgā
Laukos trūkst darba vietu. Tas no kos, gan labākos, ko mūsu profe
rāda, ka ir nepieciešama reģionu sionālās izglītības iestādes gatavo
attīstība, par kuru līdz šim ir tikai jušas šo pēdējo 15 gadu laikā. Arī
runāts, bet ne darīts. Vietās, kur profesionālās izglītības sistēmas
nedomāja par uzņēmumu attīstību attīstīšana atbilstoši darba tirgus
un par ražošanu, bezdarba līmenis prasībām ir viena no sfērām, kas ie
strauji uzlēca pāri par 20 %. Pēdējos kļauta Trīspusējā vienošanās. Tā kā
divos gados gan
jūtama pašval
dību iniciatīva
ar vēlmi apturēt
cilvēku aizplū
šanu no laukiem
vairs ne tikai
uz lielpilsētām,
bet arī uz citām
valstīm. Tomēr
sākotnējās ne
izdarības
un
kūtruma
dēļ
pašvaldībām ta
gad nākas nest
lielu sociālo pa
LBAS priekšsēdētāja vietnieks
balstu slogu, lai
Egils BALDZĒNS
atbalstītu savus
cilvēkus.
Nākamā problēma saistās ar ne nekāda valsts pasūtījuma nebija, tad
legālo nodarbinātību. Ir skaidri re gan augstākās, gan vidējās profe
dzams, ka minimālā alga, no kuras sionālās izglītības iestādes gatavoja
tiek maksāti nodokļi, nav tas īstais tādus speciālistus un tik lielā skaitā,
ienākumu avots. Par to liecina eko cik pašas uzskatīja par vajadzīgu,
nomiskie rādītāji. Nu kaut vai reālā turklāt to darīja tādā kvalitātē, kādas
pirktspēja.
bija katras skolas iespējas. Izglītības
Lai tiktu ārā no šīs «pelēkās zo iestādes valstij izvirzīja prasību, ka
nas», stingrs lēmums ir jāpieņem ir nepieciešams valsts pasūtījums
uzņēmējiem. Un ir jāiekustina arī par profesijām, kurās trūkst speciā
attiecīgas sviras kopējā ekonomis listu, bet līdztekus bija pieņēmums,
kajā sistēmā. Daudzi uzņēmēji to ka visu sakārtos tirgus. Mūsuprāt,
jau ir sapratuši un arī atbilstoši rī tomēr ir jāseko, kādas ir reālās tir
kojas – galvenokārt tie, kas grib gus vajadzības, un tāpēc arī uzņē
pretendēt uz Eiropas strukturālo mējiem ir jāpiedalās šajā koordinā
fondu naudu. Tie pārsvarā ir lielie cijā. Nesen «Liepājas metalurgs»,
un vidējie uzņēmēji. Ja paskatāmies, piemēram, pieprasīja atļauju ievest
kas notiek ārpus Rīgas, tad redzam, 70 strādniekus no ārvalstīm, jo
ka tur kokapstrāde pārsvarā balstās Latvijā neesot piemērotu kvalificētu
uz nelegālo nodarbinātību. Un vis strādnieku darbam metālapstrādē.
skumjākais ir tas, ka cilvēkiem šajās Savukārt «Lauma» spriež par savas
darba vietās netiek nodrošinātas ne ražotnes pārcelšanu uz Ķīnu, lai ne
kādas sociālās garantijas. Zīmīgi, ka būtu jāmeklē strādnieki šeit. Tas ir
nelegālā nodarbinātība iet roku rokā nepareizi. Izglītības sistēmai ir jābūt
ar darba drošības neievērošanu.
elastīgai.
E. Baldzēns: - Laikrakstā «Dienas
E. Baldzēns: - Shēma, kā risināt
Bizness» 2005. gada septembrī bija šo problēmu, ir Eiropas strukturālo
publicēta salīdzinoša informācija fondu naudu novirzīt ne tikai izglī
par to, kā pieaugusi Latvijas uzņē tības iestādēm, bet arī konkrētiem
mumu peļņa 2004. gadā. Bankas un uzņēmējiem, kuri ir spējīgi savā
apdrošinātāju kompānijas savu peļ darba vietā apmācīt attiecīgas kva
ņu bija palielinājušas par 170% līdz lifikācijas speciālistus. Vēl pirms
190%. Citu Latvijas uzņēmumu vi pāris gadiem daudzi uzņēmēji kate
dējā peļņa bija pieaugusi par 320%, goriski atteicās ņemt skolniekus un
bet reālā darba alga – tikai par 2,4%. studentus darba praksē, aizbildino
Arī 2005. gadā tīrā peļņa pieaugusi ties, ka viņi nevarot nodrošināt dar

Bankas savu peļņu
bija palielinājušas
par 170% līdz 190%.
Citu Latvijas uzņēmumu vidējā peļņa bija
pieaugusi par 320%,
bet reālā darba alga
– tikai par 2,4%.

ba pārraudzību un garantēt drošību
darba vietā.
L. Marcinkēviča: - Mums bieži
uzdod jautājumu, vai esam pret dar
ba tirgus liberalizāciju. Jā, mēs esam
pret nesaprātīgu un visaptverošu
darba tirgus liberalizāciju, tieši tā
pēc atsevišķām nozarēm ir jāpievērš
īpaša uzmanība.
Pārvaldes efektivitāte arī ir
viens no jautājumiem, kuru ietver
Trīspusējā vienošanās un kas tieši
ietekmē cīņu ar nelegālo nodarbinā
tību. Ir jāprot piesaistīt cilvēkus arī
mazkvalificētam darbam un jāpa
nāk, ka cilvēki novērtē sociālo garan
tiju nozīmi. Darba aizsardzības un
sociālo garantiju sistēmas pilnvei
došana ir vēl viena joma, kurā esam
apņēmušies
sadarboties šīs
Trīspusējās vie
nošanās ietva
ros. Jā, ir grūti
radīt tradīcijas
darba tirgū, bet
zināmi panāku
mi jau ir. Tikai
skumji, ka me
dijos pārsvarā
tiek atspoguļoti
sliktie piemēri.
Labie tiek pie
minēti retāk un
klusāk.
E. Baldzēns:
- Reizēm, lai
panāktu
re
zultātu, ir nepieciešami streiki vai
arī nozares arodbiedrības gatavība
streikam, arī piketi un citas demo
krātiskas protesta akcijas. Jārīkojas
tā, kā rīkojās skolotāji, mediķi un
policisti. Latvijas Veselības un soci
ālās aprūpes darbinieku arodbied
rība (LVSADA) un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība arī rosināja
Saeimas frakcijas un panāca, ka par
lamentā tika sasaukta ārkārtas sēde,
lai lemtu par mediķu algām. Taču ne
jau katrs solis ir tik rezultatīvs.
Policisti, mediķi, zinātnes dar
binieki, pedagogi un kultūras dar
binieki šobrīd ir vislielākie ieguvēji
no šī sociālā dialoga. Darāmā gan,
protams, ir vēl ārkārtīgi daudz.
Jāturpina cīnīties par regulāru un
strauju minimālās algas un neaplie
kamā minimuma paaugstināšanu.
Jārunā par elastīgu, bet darbinie
kam un darba devējam savstarpēji
izdevīgu darba attiecību nodrošinā
šanu, kā arī par efektīvāku nodokļu
iekasēšana, jo mēs gribam pelnīt un
dzīvot tepat Latvijā.
Šī trīspusējā sadarbība turpi
nāsies, un cerams, ka tuvosimies
vidējam ES līmenim. Vācijā, pie
mēram, ir tā, ka, ja pašvaldības ar
arodbiedrībām un darba devējiem
kaut ko nolemj, tad valsts tur vairs
neko nevar iebilst. Attiecībā uz soci
āli ekonomiskajiem jautājumiem tā
vajadzētu būt arī Latvijā

Sociālais dialogs
Sociālais dialogs ir sarunu process, kurā uz līdzvērtīgiem pamatiem piedalās sociālie partneri – darba devēji un darba
ņēmēji. Sociālais dialogs ietver
dažāda veida sarunas, konsultācijas un informācijas apmaiņu
par kopējiem ekonomiskās un
sociālās politikas jautājumiem.
Sociālā dialoga mērķis ir veicināt sadarbību starp sociālajiem
partneriem un panākt vienošanos, tādējādi nodrošinot sociālo
stabilitāti un ekonomikas attīstību valstī.

Sociālā dialoga veidi:
1) Trīspusējais sociālais dialogs
(darba devēji – valsts – arodbiedrības)
Latvijā trīspusējais sociālais dialogs ir labi attīstīts un notiek
starp valsts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)
un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem.
Trīspusējā sociālajā dialogā svarīgi sabalansēt sociālo partneru
varu un ietekmi.
2) Divpusējais sociālais dialogs (darba devēji – arodbiedrības)
Galvenais uzsvars šajā sociālā dialoga veidā tiek likts uz pašu
procesu, bet par tā galarezultātu tradicionāli tiek uzskatīta vienošanās (ģenerālvienošanās, koplīgumi), kas liecina, ka sociālo
partneru intereses ir saskaņotas. Būtiski ir tas, ka abām pusēm
ir jāuzņemas saistības koplīguma izpildē un ievērošanā un jānosaka abu pušu atbildība par koplīguma neievērošanu.
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Veiksmīgs sociālais
dialogs nes augļus
Pēdējā laikā mūsu sabiedrībā aizvien vairāk tiek akcentēta
sociālā dialoga loma jeb darba devēju un darbinieku
sadarbība. Veiksmīga sociālā dialoga rezultātā starp
sadarbības partneriem tiek noslēgts darba koplīgums.

Maija PASTARE

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību
federācijas juriskonsulte

S

ociālais dialogs var ri
sināties dažādos līme
ņos: nacionālajā, noza
res, uzņēmuma līmenī.
Priekšroka koplīgumu slēgšanas
ierosināšanai ir arodbiedrībām.
Darba koplīgumu slēgšana
Latvijā nav nekas jauns. Pirmais
kolektīvais līgums tika noslēgts
1905. gadā grāmatrūpniecībā. Ne
raugoties uz vērā ņemamo vēs
turisko pieredzi, mums tomēr
vēl nav iemesla runāt par labām
koplīgumu slēgšanas tradīcijām.
Lai arī darba tiesiskajās attiecībās
paaugstinās prasības starp darba
devēju un darbiniekiem, nav iz
veidota universāla formula sociālā
dialoga veidošanā. Likumdošana
reglamentē tikai pamatprincipus,
pārējos jautājumus atstājot sadar
bības partneru ziņā. Latvijā soci
ālā dialoga attīstība notiek paralē
li pilsoniskās sabiedrības attīstībai
kopumā.
Strādājošo tiesības uz darba
koplīgumu nostiprinātas mūsu
valsts pamatlikumā – Latvijas Re
publikas Satversmē. Darba koplī
gumu tiesiski reglamentē Latvijas
Republikas likumi, Ministru kabi
neta noteikumi, Latvijai saistošās
starptautisko tiesību normas, kā arī
Eiropas Savienības
tiesību akti.
Darba
koplī
gums, kā to aplie
cina Darba likuma
1. pants, ir viens
no darba tiesību
avotiem. Tā ir dar
ba devēja un dar
binieku juridiska
vienošanās par darba tiesisko
attiecību saturu uzņēmumā. Šis
saturs ietver pušu vienošanos
par jautājumiem, kas skar darba
samaksu, darba aizsardzības or
ganizāciju, darba tiesisko attiecī
bu nodibināšanu un izbeigšanu,
darbinieku kvalifikācijas celšanu,
darbinieku sociālo aizsardzību
un vēl citus ar darba tiesiskajām
attiecībām saistītus jautājumus,
kā arī nosaka savstarpējās tiesības
un pienākumus.
Koplīguma mērķis ir panākt
vienošanos par darba devējam
un darbiniekiem svarīgiem un
būtiskiem jautājumiem, izstrā
dājot kopīgas sadarbības modeli.
Šim sadarbības modelim vaja
dzētu būt tādam, kura īstenoša
nas ietvaros darba devējs un dar
binieks strādā kopā, balstoties
uz partnerības principu, nevis
konfrontāciju.
Koplīgums ir viena no tiesis
kajām formām, ar kuras palīdzību
darba devējs var iesaistīt darbi
niekus uzņēmuma saimniecis
kās un sociālās dzīves jautājumu
risināšanā, tādejādi paaugstinot
darbinieku ieinteresētību savas
darba vietas sekmīgā attīstībā.

Veiksmīga sociālā dialoga rezul
tātā noslēgtais darba koplīgums ir
arī uzņēmuma turpmākās attīstī
bas garants.
Var teikt, ka koplīguma sūtība
ir ilglaicīgas attīstības nodrošinā
šana uzņēmumā.
Koplīgumā puses (darba de
vējs un darbinieki) paredz tādus
noteikumus, kas ir darbiniekiem
labvēlīgāki, salīdzinot ar Latvijas
Republikas Darba likumu un ci
tiem normatīvajiem aktiem. Viens
no darba tiesību pamatprinci
piem nosaka, ka koplīgumā nebūs
spēkā tādi noteikumi, kas pretēji
normatīvajiem aktiem pasliktina
darbinieku tiesisko stāvokli.
Koplīguma patiesā nozīme ir
darba devēja pienākumu paaug
stināšana pret darbiniekiem virs
to pienākumu apjoma, ko jau
noteicis Darba likums, respektī
vi, koplīgums paceļ darba devēja
pienākumu un darbinieku tiesību
latiņu.
Lai notiktu šāda līgumiska
vienošanās, nepieciešama gan
darbinieku, gan darba devēja kā
līdzvērtīgu sociālā dialoga part
neru sadarbība. Šāda sadarbība ir
iespējama, ja puses informē vie
na otru, konsultējas un saskaņo
viedokļus. Lai abpusēji vienotos,
gan darba devējam, gan darbi
niekiem ir jābūt pilnīgai skaidrī
bai par uzņēmuma ekonomisko
un sociālo jautājumu risināšanas
iespējām. Kā liecina prakse, bie
ži vien uzņēmuma ekonomiskās
grūtības ir šķērslis darbinieku iz
virzīto prasību realizēšanai.
Pēc līdzšinējās prakses koplī
gumi tiek slēgti uzņēmumos, kur
ir arodbiedrība. Savukārt, kur ak
tīvāka arodbiedrība,
tur ir izvērstākas
darbinieku prasības
un koplīgums ir sa
turiski bagātāks.
Gan jāatzīst, ka
sociālā dialoga ie
maņas daudzviet vēl
tikai veidojas un nav
pilnīgas. Dažkārt
ir pārāk liela distance starp dar
ba devēju un darbiniekiem. Un
tas neveicina sarunu procesu.
Pārrunas var noritēt produktīvi,
ja puses iedziļinās sarunu partne
ra motivācijā.
Lai risinātu esošās problēmas,
ir jāmaina sabiedrības attieksme,
ceļot cilvēku pašapziņu, lai dar
binieki aizstāvētu savas tiesiskās
intereses. Darba devēji un dar
binieki jāizglīto jautājumos par
darba tiesībām, darba un sociālo
aizsardzību, koplīgumu slēgšanu.
Ir jāmācās arī noformēt juridiski
korektus līgumus. Ir vērts izman
tot Eiropas attīstīto valstu pieredzi
sociālā dialoga risināšanā dažādos
līmeņos.
Kopumā Latvijā ir labvēlīga
vide sociālā dialoga kvalitatīvai
attīstībai. Par to liecina darba
tiesisko attiecību politikas piln
veidošana un sabiedrības vēlme
orientēties uz partnerības princi
pu. Tieši šeit būtu nepieciešams
valdības atbalsts tiem darba devē
jiem, kuri vēlas motivēt darbinie
kus uzņēmuma darbības mērķu
sasniegšanai, kā arī darbiniekus,
kuri apzinās savas iespējas un tie
sības

Kopumā Latvijā
ir labvēlīga vide
sociālā dialoga
kvalitatīvai
attīstībai

ARODBIEDR
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«Montāžnieks D»
arodbiedrība iestājas
par godīgu konkurenci
Katrīna VILDE

V

asaras vidū SIA «Montāž
nieks D» arodbiedrības
biedri, kas strādā logu ra
žošanā un montāžā, vērsās
pie Latvijas Celtnieku arodbiedrības
priekšsēdētājas Māras Tomsones,
paužot bažas, ka situācija tirgū no
rāda uz to, ka ne visi uzņēmumi šajā
nozarē godīgi maksā nodokļus.
«Montāžnieks D» darbinieki par
šādu soli izšķīrās tāpēc, ka par vi
ņiem darba devējs korekti maksā vi
sus nodokļus. Bet tas netiek darīts
daudzos citos šīs nozares uzņēmu
mos. Sāncensība starp logu ražotā
jiem ir visai sīva, tirgus šajā jomā ir
gana piesātināts. Godīgi maksājot vi
sus nodokļus palielinās «Montāž
nieks D» tēriņi, kas ietekmē produk
cijas un pakalpojumu pašizmaksu,
līdz ar to apgrūtinot konkurenci.
Vēstulē, kuru parakstījuši vairāk
nekā 100 uzņēmuma arodbiedrības
biedru, cita starpā teikts, ka «tirgus
dalībnieki, kuri godprātīgi maksā
nodokļus, ir nokļuvuši neizdevīgā
kā situācijā attiecībā pret citiem, kas
apdraud mūsu faktisko atagojuma
līmeni un darba vietas stabilitāti.»
Līdz ar esošās situācijas konstatā
ciju arodbiedrības biedri lūdza noza
res arodbiedrību izmantot visus tās
rīcība esošos līdzekļus tirgus situā
cijas sakārtošanai, kuras mērķis būtu
vienota sistēma godprātīgai nodokļu
nomaksai no visiem tirgus dalībnie
kiem. Tas tad arī nodrošinātu godīgu
konkurenci, kā arī stabilas un labi
apmaksātas darba vietas.
«Montāžnieka D»
darbinieki
pauda viedokli, ka logu ražošanā un
to montāžā nodarbināto minimāla
jam vidējam algas līmenim ir jābūt
350 latiem pēc nodokļu nomaksas,
savukārt logu pārdošanas tīkla dar
biniekiem – 300 latiem pēc nodokļu
nomaksas.
Uzņēmuma darbinieki uzskata,
ka, ja citviet šajā nozarē oficiāli tiek
norādītas ievērojami mazākas algas,
tas var liecināt par nodokļu nemak
sāšanu. Līdz ar to «Montāžnieks D»
ierosināja minētos logu ražošanas,
montāžas un pārdošanas jomām
reāli aprēķinātos algas lielumus pie
ņemt par bāzi, vienlaikus izvērtējot
godīgas konkurences un nodokļu
nomaksas kritērijus nozares tirgū.
Šī situācija arī bija iemesls sarunai
ar «Montāž
nieks D» arod
organizācijas
priekšsēdētāju
Māri BARI
N O V U, k a s
u z ņ ē m u m ā
strādā par PVC
ražošanas ceha
meistaru.
- Ko jūs vēlaties panākt?

- Runa ir tikai par godīgu konku
renci darba tirgū. Ja valstī ir likumi,
kurus jāievēro un mēs to darām,
tad gribam, lai tos ievērotu arī citi.
Protams, mums ir labi, ka darba
devējs maksā nodokļus, bet nemak
sātāji izkropļo un grauj tirgu. Ja no
dokļus maksā tikai viens vai daži, bet
ne visi, tad tiem, kas rīkojas likumīgi,
draud izstumšana no tirgus – logus
ražo daudzi, un cilvēki tomēr raugās,
kurš preci piedāvā lētāk. Lētāk to var
piedāvāt tas, kuram zemāka pašiz
maksa. Un nodokļu nemaksāšana
ļauj piedāvāt preci par zemāku cenu.
- Iedomājieties situāciju citā
uzņēmumā, kur darba devējs nemaksā nodokļus. Darbinieki saņem
algu aploksnē un varbūt jūtas ļoti
labi. Viņiem ir nauda, ko tērēt.

- Bet nesamaksātie nodokļi bei
gu beigās vēršas tikai un vienīgi pret
pašu darba darītāju – nepieciešamī
bas gadījumā viņš nevar saņemt ne
slimības pabalstu, ne bezdarbnieka
pabalstu, viņam neuzkrājas pensijas
kapitāls...
- Ja darba devējs tomēr uzskata par labāku nodokļus nemaksāt,
kā rīkoties darba ņēmējiem, ja viņi
vēlas panākt likumu ievērošanu un
savu interešu aizstāvību?

- Viens to nevar panākt. Tur cilvē
kiem kolektīvā ir jāvienojas un jāpra
sa, lai nodokļi tiktu maksāti. Es do
māju, ka jebkurā gadījumā var atrast
kompromisu. Ja viss kolektīvs vienā
balsī saka – mēs gribam strādāt, bet
maksājiet par mums nodokļus, jo
mēs vēlamies arī likumā noteiktās
sociālās garantijas, – tad diez vai dar
ba devējam būs iespēja ignorēt tādu
prasību. Mēs šajā jomā vēlamies arī
nopietnāku atbalstu un rīcību no
valsts – neticu, ka valsts nezina par
«aplokšņu» algām. Ja tās tomēr pa
stāv, tad likums tiek pārkāpts. Darba
devējs, nepildot savus pienākumus,
savos tīklos ievelk arī darba ņēmēju.
Un šādā situācijā par blēžiem kļūst
abi divi. Tikai darba ņēmējs apkrāpj
arī pats sevi.
Par to, ka «Montāžnieks D» aiz
domas par aplokšņu algām citos logu
ražošanas un montāžas uzņēmumos
ir visnotaļ pamatotas, liecina arī dar
ba devēju izteikumi presē, ka celtnie
cības uzņēmumos strādājošie saņem
600 līdz 800 latus lielas algas. Pat ne
kvalificētu palīgstrādnieku esot grūti
nolīgt, solot 300 latus mēnesī. Taču
oficiālā statistika uzrāda pavisam ci
tus skaitļus. Piemēram, Centrālās
statistikas pārvaldes dati liecina, ka
vidējā alga būvniecībā pēc nodokļu
nomaksas ir 173,49 lati.
LBAS, komentējot pretrunīgos
skaitļus, pauž viedokli, ka tas var lie
cināt tikai un vienīgi par «aplokšņu»
algām un nodokļu nemaksāšanu.
Šai situācijai fonā visai bieži iz
skan viedoklis, ka strādnieki tomēr
itin labprāt piekrīt strādāt pie darba
devējiem, kuri krāpjas ar nodokļu
maksāšanu, uzskatot, ka «labāk zīle
rokā, nekā mednis kokā» – piekrī
tot saņemt vairāk naudas uz neno
maksāto nodokļu rēķina. Sākotnējā
vīzija jau ir visai patīkama – štrunts
par nodokļiem, ka tik nauda kabatā.
Taču, ja pragmatiski vērtē šo rezul
tātu, darba ņēmējs, par kuru darba
devējs nemaksā nodokļus likumā
paredzētajā kārtībā, tomēr ir un pa
liek zaudētājs.
To apliecina arī Labklājības mi
nistrijas veiktais pētījums «Darba
algas un to ietekmējošie faktori»,
kas tika veikts no 2005. gada jūlija
līdz šī gada septembrim. Labklājības
ministre Dagnija Staķe uzsvēra, ka
apgalvojums, ka bez darba līguma
strādājošie iegūst augstāku algu uz
nesamaksāto nodokļu rēķina, ir mal
dinošs. Tajā pat laikā dzīves realitāte
ir tāda, ka «aplokšņu» algas šobrīd
veido ne mazāk kā piekto daļu no
darba samaksas valstī. Lielā mērā šo
situāciju veicina arī tas, ka darbinieki
prasa pēc iespējas lielāku atalgojumu
«uz rokas».
Labklājības ministre uzskata, ka
viens no ceļiem, kā varētu izskaust
«aplokšņu» algas, būtu minimālās
algas noteikšana pa nozarēm, slēdzot
ģenerālvienošanos starp darba devē
jiem un darba ņēmējiem. Ministre
uzsvēra, ka, lai sakārtotu situāciju, ir
nepieciešami spēcīgi sociālie partne
ri. Tāpēc tikšot domāts par arodbied
rību kapacitātes celšanu un darba de
vēju organizāciju stiprināšanu

«Cemex» darbinieki turpina
cīnīties par algu palielināšanu
Dace SAULE

No

pagājuša gada pa
vasara Brocēnu
cementa uz šīfera
rūpnīca ir iekļāvu
sies Meksikas cementa ražošanas mil
ža «Cemex» saimē. «Cemex», kuram
ir ražotnes dažādās pasaules malās, ir
pasaulē otrais lielākais savas nozares
uzņēmums. Un tieši 2006. gadā tas
svin savu 100 gadu jubileju.
Šī gada vidū Brocēnu uzņēmuma
strādnieki bija pārsteigti, kad līdz
šinējais valdes priekšsēdētājs Juris
Reisons, kas uzņēmumu bija vadījis
22 gadus, atkāpās no sava amata. Par
«Cemex» jauno valdes priekšsēdētāju
kļuva 37 gadus vecais Luiss Migels
Kantū, kas pirms tam savu karjeru
bija veidojis «Cemex» globālā tīkla ie
tvaros un uz Latviju pārcēlās no ASV
ar visu savu ģimeni. Stādamies valdes
priekšsēdētāja amatā, M. Kantū uzru
nāja «Cemex» Latvijas kolektīvu tā, kā
jau mērķtiecīgam vadītājam klājas:
- Es esmu ļoti priecīgs sākt darbu
Latvijā. Manuprāt, «Cemex» Latvijā

menta ražošanā strādājošo vidējo dar
ba algu. Uz 2006. gada 1. septembri šo
uzņēmuma darbinieku vidējā amata
alga pēc nodokļu nomaksas ir 263 lati,
bet pēc nodokļu nomaksas – 188 lati.
Lielais trauksmes zvans noskanēja
šī gada 29. martā, kad uz arodkomi
tejas sēdi tika aicināts gan toreizējais
valdes priekšsēdētājs Juris Reisons,
gan ražošanas direktors Marselo
Romano, gan Latvijas Celtnieku
arodbiedrības priekšsēdētāja Māra
Tomsone. Dienas kārtībā bija viens
jautājums – par darbinieku neapmie
rinātību ar zemajām algām.
Arodbiedrības
priekšsēdētāja
Agita Ose ilgākā laika posmā bija
uzklausījusi darbinieku satrauku
mu, ka tiem, kas «uz papīra» saņem
170 latus, pēc nodokļu nomaksas
«uz rokas» paliek vairs tikai 124 lati.
Ražošanā nodarbināto vidēja alga
uzņēmumā gan bija lielāka – bruto
237 lati, bet pēc nodokļu nomaksas
– 169 lati. Tobrīd iztikas minimums
valstī bija apmēram 112 latu uz
vienu cilvēku. Ja ņem vērā, ka vai
rākumam strādājošu ir ģimenes un

Kopā. «Cemex» komanda 2006. gada vasaras sporta svētkos. Neraugoties uz
problēmām, «Cemex» kolektīvs ir draudzīgs. Sporta svētkos visi turas kopā.

ir ļoti perspektīvs un veiksmīgs uz
ņēmums. Nenoliedzami, lai veik
smīgi darbotos šajā tirgū, mums būs
nepieciešama saliedēta un draudzīga
komanda.
Tad arī tika pavēstīts, ka Brocēnu
ražotnē tiks investēti 160 miljoni
ASV dolāru – līdz šim lielākā sum
ma valsts ražošanas un rūpniecības
attīstībā kopš neatkarības atgūšanas.
Un tad, kad šis projekts būs realizēts,
tad Latvijā būšot viena no trim pa
saulē modernākajām un drošākajām
cementa ražotnēm.
Taču šim stāstam ir vēl viena puse
– daudz pieticīgāka. Runa ir par ražo
šanā nodarbināto algām un par saru
nām, kas nopietni tiek risinātas no šī
gada pavasara.
Pirms tikšanās ar «Arodbiedrību
Avīzi» reģionālās arodbiedrības or
ganizācijas «Brocēni» priekšsēdētāja
Agita OSE personāldaļā ir lūgusi iz
sniegt izziņu par SIA «Cemex» ce

apgādājamie, tad ar tādu algu – kar
zobus vadzī.
Zemās algas tika minētas kā ie
mesls, kāpēc labi speciālisti no uz
ņēmuma iet projām, bet jauni vie
tā nenāk, jo kvalificētu speciālistu
vienkārši nav. Zemā darba samaksa
arī graujoši ietekmē darbinieku ve
selību. Formāli rūpes par viņiem tiek
izrādītas – uzņēmuma darbiniekiem
ir iegādātas veselības apdrošināšanas
polises, bet zemo algu dēļ viņi nevar
izmantot pat tādu iespēju kā zobārst
niecības un rehabilitācijas pakalpo
jumus ar 50% atlaidi, jo nav iespēju
apmaksāt otru izdevumu pusi.
Strādājošo prasība bija darba algu
paaugstināt, lai tā vidēji mēnesī būtu
400 līdz 450 latu.
Latvijas Celtnieku arodbiedrības
priekšsēdētāja Māra Tomsone, no
vērtējot situāciju Brocēnos, arī atzina,
ka uz vispārējā būvmateriālu ražotāju
fona te darba samaksa ir zema. Un

pauda atbalstu uzņēmuma strādnie
ku prasībai darba algu tuvākajā laikā
paaugstināt par 50%.
Strādnieki atbildi no uzņēmuma
vadības pieprasīja mēneša laikā, lem
jot arī to, ka varētu streikot, ja admi
nistrācija viņu pretenzijas atstātu bez
ievērības.
Jau pēc trim nedēļām Brocēnos
ieradās Polijas «Cemex» grupas vadī
bas pārstāvji ar prezidentu Rudigeru
Kūnu priekšgalā. R. Kūns uzņēmās
atbildību par algām, vienlaikus lūdzot
talkā arodbiedrību palīdzēt skaidrot
un motivēt uzņēmumā strādājoša
jiem reālo un perspektīvo situāciju.
Agita Ose no savas puses uzsvēra, ka
strādnieku neapmierinātības galve
nais iemesls ir zemā darba alga, pie
minot, ka daudzi cilvēki uzņēmumā
paliekot strādāt tikai tāpēc, ka par
viņiem tiek maksāti nodokļi un ir no
drošināta veselības apdrošināšana.
Un tad nāca pats galvenais lē
mums, kuru tik ļoti gaidīja strādnieki
– paaugstināt SIA «Cemex» ražošanā
nodarbinātajiem algu par 40% (plus
inflācija 8%), to veicot divās kārtās
– no šī gada 1. maija par 20 % un
no 2007. gada 1. janvāra – par ap
mēram 20% (plus inflācija). Tā tika
lemts, pamatojot, ka pēc pirmā algu
paaugstinājuma nepieciešama dziļā
ka situācijas analīze: vai līdz ar algas
paaugstināšanu būs uzlabojies darba
ražīgums, vai būs samazinājies darba
kavējumu skaits un vai uzlabosies si
tuācija darba drošības jomā.
Solījums par pirmo algas palieli
nājumu tika izpildīts, taču ne pilnībā,
jo tas strādniekiem ražošanā tomēr
nenotika vidēji 20% apmērā.
- Ja salīdzinām skaitļus, tad pieau
gums ir apmēram 11%. Ir darbinieki,
kuriem alga palielinājusies par 25%,
dažiem – tikai par 6%, bet dažiem –
nemaz. Un tas atkal rada jaunu neap
mierinātības vilni. Piebildīšu, ka algu
palielināšana procesā tika pieļauta
viena kļūda. Pirms lemšanas es teicu,
ka ir nepieciešams šo jautājumu ap
spriest ar katra strādnieka tiešo dar
ba vadītāju, jo tikai viņš var atbilstoši
novērtēt katra cilvēka veikumu. Un
tika solīts, ka nodaļu vadītājiem būs
iespēja izteikt savu viedokli. Taču tas
izpalika. Ir labi, ka algas ir paaugsti
nātas, turklāt tas tika izdarīts ļoti ātri
– gada vidū. Tomēr jāsaka, ka panāk
ta ir tikai daļa no prasītā, ko darbinie
ki un arodbiedrība pieņem kā pārejas
situāciju un savas prasības turpinās
uzturēt, - stāsta Agita Ose.
Ja vērtēt SIA «Cemex» notieko
šo, tad izskatās, ka te sociālais dialogs
veidojas racionāli un, raugoties uz
vadības un arodbiedrības savstarpējo
sadarbību, ir devis savu labumu. Agita
Ose pastāvīgi informē vadību par jau
tājumiem, kas neapmierina darbinie
kus, pieminot arī to, ka labprāt redzētu
«lielos priekšniekus» laiku pa laikam
iedziļinoties ražotnes problēmās

Politiķi uzņemas atbildību par
Astrīda HARBACEVIČA
LIZDA priekšsēdētāja

Šī

gada 19. septembrī
Latvijas Izglītības un
zinātnes
darbinieku
arodbiedrības (LIZDA)
padome organizēja diskusiju ar poli
tiskajām partijām, kurā piedalījās Zaļo
un Zemnieku savienības pārstāvji
Baiba Rivža un Jānis Strazdiņš, partijas
«Jaunais laiks» pārstāve Ina Druviete,
Latvijas Pirmās partijas un «Latvijas
ceļa» (LPP/LC) vēlēšanu apvienības
pārstāvis Juris Šmits, Tautas partijas
pārstāvis Māris Krastiņš, «Tēvzemei un

brīvībai»/LNNK pārstāvis Normunds
Broks, apvienības «Par cilvēka tiesī
bām vienotā Latvijā» (PCTVL) pār
stāvis Valērijs Buhvalovs, «Saskaņas
centra» pārstāvis Aivars Bergers un
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnie
ku partijas (LSDSP) pārstāvis Guntars
Jirgensons.
Pilnībā saglabājot vienošanās
protokola koncepciju, dokumenta
apspriešanas gaitā tajā tika veiktas
atsevišķas korekcijas, kuras piedāvāja
LSDSP, «Jaunā laika» un Tautas parti
jas pārstāvji.
Vienošanās protokola būtība ir
visu iespēju izmantošana, lai demo
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Arodbiedrība
vērīgi seko
pārmaiņām
«Latvenergo»

Septembra beigās vienojamies
par tikšanos Cēsīs ar pasažieru
pārvadāšanas uzņēmuma
AS «CATA» arodbiedrības
priekšsēdētāja vietnieku
Uģi SIRMO, lai pārrunātu, kā
uzņēmuma arodbiedrība risina
dialogu ar darba devēju.
«Arodbiedrību Avīzes» interesi
par «CATA» rosinājis tas, ka šis
uzņēmums ir Vidzemē lielākais
pasažieru pārvadātājs.
Cēsīs tas ir lielākais nodokļu
maksātājs. No 468 uzņēmuma
darbiniekiem 287
ir arodbiedrības biedri.

Ilze KRŪMIŅA

N

Kas strādā, tam arī jāpelna
AS «CATA» autobusu vadītāji vēlas darbam atbilstošu atalgojumu
Laila VĀRPIŅA

K

ad tikšanās laiks klāt, pre
tim nāk nevis viens, bet
trīs vīri – Uģis SIRMAIS
(att. pa labi) uz sarunu līdzi
aicinājis divus arodbiedrības biedrus
– šoferus Edvīnu BĒRZIŅU (att. pa
kreisi) un Jāni RINGU (att. vidū). Uģis
saka – vīriem daudz sakāmā uz sirds.
Aizsteidzoties notikumiem priek
šā, ir vērts piebilst, ka dažas dienas pēc
mūsu sarunas «CATA» arodbiedrība
ievēlēja jaunu vadību. Uģis Sirmais
tagad ir arodkomitejas loceklis, bet
par jauno arodbiedrības priekšsēdē
tāju kļuvis... Edvīns Bērziņš. Tad nu
jāsaka – apsveicam ar jauno atbildī
bas nastu!
Bet nu par to, kas mums Cēsīs bija
pārrunājams.
AS «CATA» ir
pieņemts darba kop
līgums, bet jau krietni
pasen. Uģis Sirmais
atzīst, ka savulaik tas
bijis viens no labāka
jiem koplīgumiem,
bet tagad tas jau ir
novecojis. Un lielā
kās problēmas saistās
ar atalgojumu un noslodzi. Šoferu
trūkst, tāpēc esošajiem nākas strādāt
virsstundas. Tā kā likme par vienas
stundas darbu ir zema, tad arī virs
stundas nav glābiņš. Šoferiem ir no
teiktas arī piemaksas – par labu dar
bu, par salona uzkopšanu, par kon
duktora darbu reisā, vēl citas. Taču
vēl ir daudz citu it kā sīku darbiņu,
kurus neuzskaita. Līdz ar to arī par
tiem nemaksā. Tāpat šoferiem darbā
nākas pavadīt vairāk stundu, nekā
tiek apmaksātas.
Šoferi saka, ka cilvēkam no malas,
uzzinot, ka «CATA» vīri pelna 300 un
pat 400 latus mēnesī, var likties, ka
dzīve nav nemaz tik slikta.
- Bet parasti jau nepasaka, cik

stundas dienā un cik dienas mēnesī
šie šoferi strādā. Tādu algu var nopel
nīt, ja vienu autobusu apkalpo viens
šoferis un brauc no agra rīta līdz vē
lam vakaram – no gultas autobusā
un no autobusa gultā. Neko citu tas
cilvēks neredz.
Uģis Sirmais stāsta, ka vidējā iz
peļņa uzņēmumā pēdējā laikā ir cēlu
sies no 249 latiem līdz 295 latiem. Bet
Edvīnam un Jānim tās naudas sanāk
mazāk. Viņi abi brauc ar vienu auto
busu – ar 26 gadus vecu «Setru». Un
tik solīda vecuma autobuss laiku pa
laikam prasa remontu.
- Kad autobuss ir remonta zonā,
šoferis jau arī nesēž, rokas klēpī sa
licis. Tāpat iet talkā mehāniķiem
palīgdarbos. Bet šoferim par darbu
remontzonā maksā 70 santīmus par
stundu. Ja tur paiet visa darba die
na, tad rēķinies, ka esi
nopelnījis 5,60 latus
pirms nodokļu nomak
sas. Mēs esam jautājuši
vadībai, kāpēc par šīm
dienām, kad mēs ne
savas vainas, bet teh
nisku problēmu dēļ
nevaram doties ceļā,
naudu aprēķina nevis
pēc vidējās izpeļņas, bet pēc stundu
likmes. Uz to esam saņēmuši atbildi,
kas tas tiek darīts tāpēc, lai šoferiem
nebūtu interese sēdēt remontzonā un
vilkt laiku. Nu tad man jāsaka, ka tas
nav nekāds prieks. Labāk es ar šlipsi
sēžu pie stūres, – nosaka E. Bērziņš.
U. Sirmais piekrīt šoferu viedok
lim, ka uzņēmumā vajadzētu pārska
tīt atalgojuma veidošanas metodiku.
Šoferus satrauc arī tas, ka, vēloties
vairāk nopelnīt, viņiem nākas strādāt
ļoti garas darba stundas:
- Šoferis vispirms ir atbildīgs par
to cilvēku drošību, kuri brauc viņa
vadītajā autobusā. Bet kādu drošību
var garantēt šoferis, kurš pie stūres
nosēdējis 15 – 16 stundas?

Kādu drošību
var garantēt
šoferis, kurš pie
stūres nosēdējis
15 –16 stundas?

Autobusu vadītāji arī zina teikt, ka
Rīgā šoferi pelnot labāk – gandrīz uz
pusi vairāk nekā provincē. Vēloties
panākt pārmaiņas, «CATA» autobusu
vadītāji pieļauj arī streika iespēju – ir
sastādīts brīdinājums par iespējamo
streiku ar konkrētām prasībām uzņē
muma direktoram Mārim Ozoliņam,
kuru parakstījuši 57 darbinieki. Taču
pagaidām tas lietā nav likts, uzskatot,
ka streiks ir galējs situācijas risinā
jums. Kamēr iespējams risināt lietiš
ķas sarunas, tikmēr jāstrādā.
Autobusu vadītājiem viens no pa
pildu darbiem ir biļešu pārdošana.
Vīri stāsta, ka autoostas kasē biļetes
nopērkot apmēram trešā daļa pasa
žieru. Pārējie biļetes pērk autobusā,
apgrūtinot vadītāja darbu un aizkavē
jot došanos ceļā.
Aktuāla ir vēl kāda problēma:
- Uzņēmums «noveco» – no 468
darbiniekiem 107 jau ir pensionāri.
Vecumā līdz 30 gadiem pie mums
strādā tikai 40 cilvēki. Kolektīvs ir
saliedēts. Taču jauni darbinieki pie
mums nāk reti – mūsu uzņēmumā
atalgojums nav īsti konkurētspējīgs
darba tirgū, - saka U. Sirmais.
Edvīns un Jānis ir veterāni ar so
līdu darba stāži. Un lielā mērā arī
nemiera cēlāji. Viņiem nav trūcis
uzņēmības vērsties pie uzņēmuma
administrācijas un rakstīt vēstules, lai
tiktu skaidrībā, kāpēc lietas notiek tā
un ne citādāk. Turklāt rakstītais nav
tikai neapmierinātības paušana, bet
arī konkrēti priekšlikumi, kā atrisināt
dažu labu problēmu.
Minēsim kaut vai tikai dažas ie
bildes un tām pretī liktos autobusu
vadītāju priekšlikumus. Autobusa va
dītāji labi zina, kas teikts instrukcijā
– autobusā nedrīkst pārvadāt vairāk
pasažieru, nekā ir paredzēts autobusa
tehniskajos datos. Taču viņiem regu
lāri nākas pārkāpt šos noteikumus,
uzņemoties lieku atbildību un riskējot
saņemt sodu. Tāpēc autobusu vadītāji

iesaka palielināt maršrutā kursējošo
autobusu skaitu, samazinot starplai
kus starp tiem, jo tas būtu ērtāk arī
pasažieriem.
Vīriem gribas, lai viņiem un pārē
jiem kolēģiem būtu labāki darba aps
tākļi. Pirms izbraukšanas reisā auto
busam jāuzpilda degviela. Ja līst, tad
šofera drēbes izmirkst, jo degvielas
uzpildes vietā nav nojumes. Vadītāji
iesaka – vajadzētu uzbūvēt nojumi.
- Par to un visām pārējām iebildēm
esam saņēmuši arī brīdinājumu, ka
mūs atlaidīs no darba, ja turpināsim
izteikt pretenzijas. Labi, mūs atlai
dīs! Bet tā vieta paliks tukša – šoferu
uzņēmumā trūkst jau tagad un jauni
nenāk, lai gan cilvēki tiek aicināti ar
sludinājumu starpniecību.
Domājot par autobusu vadītāju
veselību un arodslimību riska novēr
šanu, viņiem katru gadu ir jāiziet īpa
ša medicīniskā komisija:
- Mums par medicīnisko pārbaudi
nav jāmaksā – to dara darba devējs.
Bet to dienu, kas pavadīta, apmeklē
jot ārstus, netiek apmaksāta kā darba
diena. Šoferi medicīnisko komisiju
var iziet tikai savā brīvdienā. Sākumā
tika solīts, ka par to dienu maksās – to
laiku mēs tomēr tērējam darba intere
sēs, taču, cik zinu, nevienam no šofe
riem par to vēl nav samaksāts.
Vīri arī vēlētos vairāk tieša dialoga
ar administrāciju.
U. Sirmais piebilst, ka tā gluži nav,
ka uzņēmumā nekas nemainītos uz
labo pusi:
- Tiek sakārtota remontzona, lai
tur būtu labāki darba apstākļi. Ir
uzstādīta automašīnu mazgāšanas
iekārta. Patlaban tiek rekonstruēts
diagnostikas iecirknis, cehos ir uzlikti
auto izplūdes gāzu atsūcēji.
Ņemot vērā to, ka Edvīns Bērziņš
tagad kļuvis par jauno arodbiedrības
līderi, viņam tagad ir visas iespējas
apgūt sociālā dialoga labāko praksi
sadarbībā ar uzņēmuma vadību

pedagogu problēmām
krātiskā veidā sekmētu ar izglītību un
zinātni saistītu jautājumu risināšanu:
• nodrošināt algas likmes pieaugu
mu atbilstoši Ministru kabineta (MK)
2005. gada 29. augustā apstiprināta
jam rīkojumam Nr. 579 un pedago
gu darba samaksas paaugstināšanas
programmai, nepieļaujot pedagogu
algas atsaisti no minimālās algas val
stī bez piesaistes citam objektīvam
ekonomiskajam rādītājam (piemē
ram, sabiedriskajā sektorā nodarbi
nātajiem vidējai darba algai vismaz ar
koeficientu 1,3);
• turpināt paaugstināt minimālo
algu valstī un ar iedzīvotāju ienāku

ma nodokli neapliekamo minimumu,
nodrošinot lielāku algas pieaugumu
personām ar apgādājamajiem;
• risināt pirmsskolas izglītības
iestāžu problēmu, nodrošinot to op
timālo skaitu valstī, kā arī darba sa
maksu visiem pedagogiem no valsts
budžeta, sākot ar 2007. gadu;
• risināt jautājumu par pedagogu
sociālajām garantijām;
• saglabāt priekšlaicīgas pensio
nēšanās iespējas arī pēc 2008. gada 1.
jūlija, pensiju neaplikt ar ienākuma
nodokli;
• pieņemt uz Pamatnostādnēm
izglītības attīstības koncepcijai 2007.-

2013. gadam balstītu izglītības un
zinātnes attīstības programmu, ga
rantējot tās īstenošanai nepieciešamo
finansējumu un likumdošanu;
• sakārtot profesionālās izglītības
sistēmu valstī atbilstoši mūsdienu tir
gus prasībām;
• izstrādājot likumus, pieņemot lē
mumus un MK noteikumus, saskaņot
tos ar nozares arodbiedrību valsts un
pašvaldību budžeta veidošanā, darba
tirgus politikā, darba algas, nodar
binātības, pārkvalifikācijas, sociālās
politikas, darba drošības, izglītības
un zinātnes, veselības aizsardzības un
kultūras politikas jautājumos.

Vienošanās ir noslēgta ar LSDSP
(parakstīja priekšsēdētāja pienāku
mu izpildītājs G. Jirgensons), ar par
tiju «Jaunais laiks» (parakstīja valdes
locekle I. Druviete), ar apvienību
PCTVL (parakstīja līdzpriekšsēdē
tājs J. Pliners), ar Latvijas Pirmās
partijas un «Latvijas ceļa» vēlēšanu
apvienību (parakstīja LC ģenerālsek
retārs J. Šmits), ar partiju «Tēvzemei
un brīvībai»/LNNK (parakstīja
priekšsēdētājs J. Straume), ar Tautas
partiju (parakstīja priekšsēdētājs A.
Slakteris) un ar Zaļo un Zemnieku
savienību (parakstīja valdes locekle
B. Rivža)

eskatoties uz vērienīgajām
pārmaiņām «Latvenergo»,
Latvijas
arodbiedrība
(LAB) «Enerģija», kas ap
vieno elektroenerģētikā un arī citās
tai radniecīgajās nozarēs strādājošos,
turpina savu darbu, pārstāvot arod
biedrības biedru
intereses. Par pār
maiņām uzņē
mumā un arod
biedrībā stāsta
LAB «Enerģija»
priekšsēdētājas
vietnieks Jānis
GARAISSILS:
- 2006. gada gaitā pilnībā tiek mai
nīta «Latvenergo» struktūra. Ir nodi
bināta akciju sabiedrība, kuras pārrau
dzībā ir elektroenerģijas pārvade. Tiks
dibināta akciju sabiedrība «Sadales
tīkli». Šīs pārmaiņas jūtami skars dar
biniekus – tiks samazināts viņu skaits,
uz tā rēķina palielinot darba samaksu
tiem strādājošajiem, kas turpinās dar
bu uzņēmumā. Arodbiedrība gan uz
skata, ka šī restrukturizācija patlaban
ekonomiski nav pamatota un patērē
tājiem rezultātā netiks nodrošināta
kvalitatīvāka enerģijas piegāde.
Līdz ar strukturālajām izmaiņām
«Latvenergo» būs jāmaina arī arod
biedrību struktūra. Ir paredzēts veidot
nozares reģionālos centrus, kas būtī
bā pildīs tās pašas funkcijas, ko savā
laikā veica sadales tīklu arodbiedrību
komitejas. Galvenais, kas jāveic šogad
– jāpabeidz jaunā darba koplīguma
izstrāde, - stāsta J. Garaissils.
Par nozīmīgāko arodbiedrības
sasniegumu J. Garaissils uzskata Lat
vijas energosistēmas privatizācijas
apturēšanu. Bija nepieciešams savākt
80 000 notariāli apstiprinātu paraks
tu, par katra paraksta apstiprināšana
maksājot 1-3 latus. Šos izdevumus
sedza LAB «Enerģija».
- Divu nedēļu laikā savācām vairāk
nekā 83 000 parakstu, kurus iesnie
dzām Centrālajā vēlēšanu komisijā.
Tā izsludināja referendumu. Tauta
bija mūsu pusē. Mēs uzvarējām, - ar
lepnumu atceras J. Garaissils.
LAB «Enerģija» bez «Latvenergo»
strādājošajiem ir apvienoti arī «Rīgas
siltuma» un energoceltniecības uzņē
mumu darbinieki. Visos šajos uzņē
mumos ir noslēgti darba koplīgumi.
- Uzskatu, ka darba koplīgums
veicina arodbiedrības biedru skai
ta pieaugumu. 65% no visiem mūsu
nozarē strādājošiem ir arodbiedrības
biedri. «Enerģija» ir noslēgusi darba
koplīgumu ar «Latvenergo», kurš ir
obligāts visiem meitasuzņēmumiem.
Un minētais noteikums jāsaglabā arī
šobrīd topošajā koplīguma projektā,
- uzsver J. Garaissils.
Jaunais darba koplīgums būs
spēkā no 2007. gada uz trīs gadiem.
Koplīgumā paredzēti stingri noteiku
mi par darbinieku sociālajām garan
tijām – par darba samaksu, atpūtas
laiku, kā arī atrunāti nosacījumi ga
dījumiem, kad cilvēks tiek atbrīvots
no darba. Aizejot atvaļinājumā, katrs
darbinieks saņems pabalstu 50% ap
mērā no pamatalgas.
- Mēs stingri sekojam līdzi pārstruk
turizācijas procesam, lai nepiecieša
mības gadījumā varētu aizstāvēt savu
biedru intereses. Mums par lielu izbrī
nu «Latvenergo» vadībai izdodas pa
nākt, ka lielākā daļa no darbiniekiem,
tiek atbrīvoti «saskaņā ar pušu vieno
šanos». Šādos gadījumos arodbiedrībai
formāli nav iemesla iejaukties. Mūsu
uzdevums ir turpināt sekot situācijai
un palīdzēt tiem biedriem, kuriem būs
radušās problēmas, administrācijai ne
pildot noslēgtās vienošanās
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Mediķi vēlas
samaksu par
virsstundu darbu
Dace SAULE

L

atvijas Veselības un soci
ālās aprūpes darbinieku
arodbiedrība (LVSADA)
19. septembra padomes
sēdē apsprieda darba laika regulē
jumu veselības aprūpē un saistībā ar
to pārrunāja iespēju rosināt grozī
jumus Darba likumā, kas legalizētu
veselības aprūpes darbinieku no
strādātās virsstundas.
LVSADA priekšsēdētājs Valdis
KERIS vēlmi grozīt likumu pamato
ja ar to, ka kopš 2002. gada 1. jūnija,
kopš spēkā ir Darba likums, ārst
niecības iestādēs netiek ievērotas
normas par virsstundu limitu un ap
maksu. Latvijas Darba devēju kon
federācijas (LDDK) priekšlikumu
normālu darba laiku pagarināt līdz
60 stundām nedēļā mediķi noraida
un neatbalsta.
LVSADA rīcībā esošā informā
cija liecina, ka aptuveni 60% no tās
biedriem strādā virs normālā darba
laika. Šāda situācija izveidojusies ne
tikai tāpēc, ka veselības un sociālās
aprūpes jomā strādājošajiem ir ze
mas algas, bet arī tāpēc, ka trūkst
darbinieku, līdz ar to esošajiem ir
jāstrādā ar lielāku slodzi.
Esošā likumdošana ļauj darba
devējam savu darbinieku nodar
bināt ne vairāk kā 144 virsstundas
četru mēnešu laikā. Ja tiek respek
tēta minētā likuma prasība, tad liela
daļa darbinieku regulāri pārsniedz
šo normu.
Problēmas rada arī tas, ka, cen
šoties vairāk nopelnīt un mazinot
speciālistu trūkumu, mediķi strā
dā vairākās vietās – vienā slimnīcā
slodzi, bet otrā – pusslodzi. Pašam
mediķim tas prasa vēl papildu laiku,
kas tiek tērēts ceļā no viena darba uz
otru. Grūti ir sastādīt darba grafikus,
ja cilvēks ne vienmēr ir pieejams.
Tāpēc būtu svarīgi panākt, lai medi
cīnas darbinieki varētu strādāt vienā
vietā un atbilstoši nopelnīt.
Apspriešanai padomes sēdē tika
piedāvāti divi varianti, kā ar likumu
regulēt darba laiku veselības aprūpē.
Viens no tiem – atstāt Darba likumu
negrozītu. Otrs variants, lai veicinātu

papildu darba laika precīzu uzskati
un paaugstinātu apmaksu atbilstoši
reālajai situācijai veselības un sociā
lajā aprūpē, paredz grozījumus di
vos Darba likuma pantos par to, ka
darba koplīgumā vai darba līgumā
var noteikt mazāku piemaksu par
virsstundu darbu, bet ne zemāk kā
50% apmērā no darbiniekam noteik
tās stundas vai dienas algas likmes
vai akorddarba izcenojuma, ja par
to noslēgta Ģenerālvienošanās attie
cīgajā nozarē. (Esošā likumdošana
paredz 100% piemaksu par virsstun
du darbu, taču ārstniecību iestāžu
nepietiekamais finansējums liedz šo
darbu apmaksāt atbilstoši likuma
prasībām.) Ierosinātie grozījumi arī
paredzētu, ka virsstundu darbs ne
drīkstētu pārsniegt 144 stundas četru
mēnešu laikā, bet Ministru kabinets
varētu noteikt darbinieku kategorijas,
kam virsstundu darbs varētu būt līdz
400 stundām četru mēnešu laikā, ja
par to ir noslēgta Ģenerālvienošanās
attiecīgajā nozarē.
Diskusijas gaitā viedokļi krusto
jās – mediķu pārstāvji savā starpā
nebija vienoti. Pieļaujot, ka grozī
jumi tiktu pieņemti, medicīnas dar
binieki nonāktu sliktākā situācijā,
nekā paredz spēkā esošais Darba li
kums. Taču tā būtu iespēja legalizēt
reālo situāciju, kad medicīnā trūkst
cilvēkresursu un esošie ir spiesti
strādāt vairāk.
Paši mediķi uzsvēra, ka labākais
risinājums tomēr būtu celt vidējo
darba samaksu nozarē.
Slēgtās balsošanas rezultāti uzrā
dīja, ka 19 padomes locekļi balsojuši
par Darba likuma atstāšanu esošajā
redakcijā, bet 23 bijuši par piedāvā
tajām izmaiņām.
Par to, vai šie priekšlikumi no
nāks līdz likumdevējam, vēl spriedīs
juristi.
Komentējot padomes lēmumu,
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers,
kas arī piedalījās sēdē, teica:
- Darba likums ir rakstīts vi
siem, nevis vienai nozarei. Tāpēc
nevajadzētu pārsteigties. Un, pirms
ierosināt likuma grozījumus, derētu
apspriest vēl citus problēmas risinā
juma iespējamos ceļus

Tirdzniecības sektors īpaši izjūt darbaspēka aizplūšanu uz ārvalstīm.
Arī lielveikalos «Rimi» lielā kadru
mainība ir aktuāla problēma. Lai
uzzinātu, kā risinās sarunas starp
darba devēju un darbiniekiem,
uz sarunu aicinājām uzņēmuma
arodorganizācijas priekšsēdētāju Sandru DICMANI un Latvijas
Tirdzniecības arodbiedrības priekšsēdētāju Mairu MUCENIECI.

Lojāls darbinieks
ir labs darbinieks

Lielveikalu «Rimi» pieredze sociālā dialoga veidošanā
Ilze krūmiņa

L

īdz 2002. gadam Latvijas
Tirdzniecības arodbiedrī
bas (LTA) pārstāvju cen
tieni izveidot kontaktus ar
«Rimi» veikalu darbiniekiem nebija
īpaši veiksmīgi. Bet, kad LTA ie
stājās pirmie biedri no «Rimi» vei
kaliem, situācija strauji uzlabojās.
Darbinieki, iegūstot plašu informā
ciju par savām darba tiesībām un
arodbiedrības iespējām, bija patiesi
ieinteresēti. 2004. gada aprīlī «Rimi»
strādājošie arodbiedrības biedri no
dibināja savu arodorganizāciju, un
jau pēc nepilna gada parakstījām
darba koplīgumu, - M. Muceniece
īsi pārstāsta, kā veidojusies «Rimi»
arodorganizācija.
Latvijā ir 85 «Rimi» veikali. Un
gandrīz pusē no tiem strādā kāds
arodorganizācijas biedrs. Kopumā
«Rimi» ir apmēram 600 arodorgani
zācijas biedru.
- Bet kopumā «Rimi» strādā vai
rāk nekā 4100 darbinieku, līdz ar to
arodorganizācijai ir ļoti lielas izaug
smes iespējas. Un jauni biedri arī tiek
piesaistīti, - stāsta M. Muceniece.
Darba koplīgumā ir atrunātas
darba devēja un darbinieku attiecī
bas, nosakot, ka darba samaksa tiek
pārskatīta divas reizes gadā, garan
tējot piemaksas par nakts un virs
stundu darbu, kā arī darbu svētku
dienās. Ir noteiktas kompensācijas
medicīniski optisko līdzekļu iegādei
darbiniekiem, kuri katru dienu vis

maz divas stundas strādā ar datoru.
Darbinieki saņem pabalstu bērna
piedzimšanas gadījumā. Pabalsts
tiek piešķirts arī tad, ja nomirst kāds
no darbinieka ģimenes locekļiem.
Ir panākts, ka darbiniekiem atpūtas
telpā ir pieejama bezmaksas kafija,
tēja, dzeramais ūdens. Visi darbi
nieki tiek apdrošināti pret nelaimes
gadījumiem. Par darbiniekiem, kas
uzņēmumā nostrādājuši vismaz
trīs gadus, tiek veikta arī veselības
apdrošināšana. Arodbiedrība vēlas
panākt, lai veselības apdrošināšanu
varētu saņemt arī darbinieki ar ma
zāku darbu stāžu.
- Koplīgums, protams, bija kom
promiss starp mūsu vēlmēm un
darba devēja iespējām. Līdz ar to tas
nebūt nav pilnīgs. Tomēr jāuzteic
darba devēja attieksme – «Rimi» tā
ir ļoti pozitīva un arodbiedrību at
balstoša. Darbiniekiem ir svarīgi to
zināt. Un tālākais jau ir atkarīgs no
prasmes risināt sarunas, - uzskata
M. Muceniece, kā būtisku panāku
mu uzsverot to, ka par veikaliem
tik raksturīgā summētā darba laika
uzskaites periodu «Rimi» noteikts
viens mēnesis, nevis darbiniekiem
nepieņemamās četras kalendāra
nedēļas vai pat gads. Tādejādi dar
binieki var viegli izsekot līdzi visu
nostrādāto darba stundu uzskaitei
un to atbilstošai apmaksai.
- Darba samaksa, sociālās garan
tijas un ieviestā prēmēšanas sistēma
ir tās lietas, kuras, ikdienā runājot
ar arodorganizācijas biedriem, viņi

uzsver kā visvērtīgāko ieguvumu no
dalības arodorganizācijā.
Nākamais solis varētu būt bez
maksas pusdienas darbiniekiem. Šāda
iespēja pagaidām gan ir nodrošināta
tikai pāris veikalos, jo telpu piemē
rošana darbinieku ēdināšanai prasa
papildu līdzekļus. Jaunatvērtajos
«Rimi» veikalos darbinieki jau var
izmantot šo priekšrocību.
Ne visi «Rimi» veikali atrodas
vietās, kas viegli sasniedzamas ar
sabiedrisko transportu. To darbinie
kiem tiek apmaksāti ceļa izdevumi,
lai nokļūtu darbā un no darba at
grieztos mājās.
Šādas lietas darbinieki ļoti no
vērtē. Tās veicina darbinieku lo
jalitāti un mazina kadru mainību,
kas šobrīd mums ir pati sāpīgākā
problēma. Mūsuprāt, jārisina jautā
jums par darba algu palielināšanu,
lai piesaistītu jaunus darbiniekus
un noturētu jau esošos. Darbinieki
ir izteikušies, ka viņi vēlētos saņemt
arī papildu bonusus, piemēram, at
laižu kartes preču iegādei, - piebilst
«Rimi» arodorganizācijas priekšsē
dētāja Sandra Dicmane.
«Rimi» arodbiedrība saviem
biedriem organizē dažādus seminā
rus un iespēju robežās piedāvā iz
klaides iespējas.
Arodorganizācija «Rimi» ir labs
piemērs, kā veidot sociālo dialogu
uzņēmumā. Ieguvējas nepārprotami
ir abas puses. Darbinieks iegūst dro
šības un stabilitātes sajūtu, bet darba
devējs – lojālu darbinieku

Ja kompromiss tiek panākts bez karošanas,
Jokojot mēdzam teikt, ka mākslinieki un kultūras darbinieki
ir īpaši cilvēki un lielas personības. Taču viņi tāpat dara savu
darbu un pelna maizi. Uz viņiem attiecas tie paši Darba likuma
panti, kas uz ikvienu no mums. Un arī viņu darba ikdienā
sociālajam dialogam ir gana liela nozīme.
Katrīna VILDE
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ar to arī risinājām sarunu
ar Latvijas Kultūras darbi
nieku arodbiedrību fede
rācijas (LKDAF) priekšsē
dētāju Aldi MISĒVIČU un LKDAF
juriskonsulti Maiju PASTARI.
M. Pastare: – Viens no mūsu
darba virzieniem ir federācijā ie
kļāvušos arodorganizāciju vadī
tāju izglītošana par tām likumu
normām, kas tieši regulē darba
devēju un darbinieku attiecības.
Ir svarīgi, lai cilvēki to zinātu un
nepieciešamības gadījumā varētu
diskutēt ar darba devēju ne tikai
par saviem pienākumiem, bet arī
tiesībām. Likumu zināšanas pa

līdz veidot konstruktīvu dialogu ar
darba devēju. LKDAF ir noslēgu
si vienošanos gan ar Rīgas domes
Kultūras departamentu, gan ar
Kultūras ministriju, un tas palīdz
risināt jautājumus, kuri skar kultū
ras jomā nodarbināto intereses.
A. Misēvičs: - Bez liekuļošanas
varu teikt, ka federācijas attiecī
bas ar Kultūras ministriju ir la
bas. Sadarbība ar kultūras ministri
Helēnu Demakovu un ministrijas
speciālistiem ir ļoti lietišķa. Mums
nav iemesla pārmest valdībai, ka tā
nerespektētu kultūras darbinieku
vēlmes. Mēs ilgu laiku cīnījāmies
par izdienas pensiju atjaunošanu
– piemēram, balerīnas uz skatuves
taču nevar dejot līdz 62 gadiem!

Tagad «Valsts un pašvaldību
profesionālo orķestru, koru, koncer
torganizāciju, teātru un cirka māks
linieku izdienas pensiju likums»
nosaka, ka baleta māksliniekiem tie
sības uz izdienas pensiju ir jau pēc
nostrādātiem 18 gadiem.

Lai gan mēs laiku pa laikam strī
damies, kopumā sociālais dialogs
starp federāciju un sadarbības part
neriem ir veiksmīgs. Pēdējo gadu lai
kā darba algas ir būtiski palielinātas
mūziķiem, valsts bibliotēku darbi
niekiem un valsts muzeju speciālis

tiem. Arī aktieriem ir palielinātas al
gas. 2005. gada 25. augustā kultūras
darbinieku foruma «Kultūras tradī
cijas un attīstība – nacionāla valsts»
ietvaros tika parakstīts Memorands
«Kultūra 2010», kura pielikums no
saka, kā palielināsies vidējais atalgo
jums kultūras nozarē strādājošajiem
līdz 2010. gadam. Pirmā cīņa jau
ir par to, lai valsts palielinātu algas
savās kultūras iestādēs strādājoša
jiem. Un tad nākamais gājiens ir pie
pašvaldībām – jo, piemēram, ar ko
tad pašvaldību muzeju speciālisti
ir sliktāki par valsts muzejos strā
dājošajiem!? Viņi taču dara to pašu
darbu! Ir pašvaldības, kas jau tagad
lemj par lielākām algām savu iestā
žu darbiniekiem. Bet ir pašvaldības,
kuras to nedara. Par to tad saviem
arodbiedrību cilvēkiem varam teikt
– dodiet ziņu mums. Iesim talkā,
runāsim ar pašvaldības vadību un
mēģināsim panākt vēlamo rezultātu
kopīgiem spēkiem.
M. Pastare: - Darba samaksa vi
sos darba koplīgumos ir ļoti svarīga
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Labi strādāt
pie saprotoša
darba devēja
«Scandinavian Tobacco» ir vadošais tabakas izstrādājumu
ražotājs un izplatītājs Latvijā, kurš vienmēr atgādina, ka
smēķēšana kaitē veselībai. Taču šajā materiālā nebūs ne vārda
par smēķēšanu. Rīgas uzņēmumā, kurš iekļauts starptautiskā
uzņēmumu grupā, strādā vairāk nekā 300 darbinieku. Tas
ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Un tas
var palepoties ar veiksmīgi risinātu sociālo dialogu. Darba
devēji, domājot par saviem darbiniekiem, uzmanīgi ieklausās
arodbiedrības viedoklī un respektē to.
Laila VĀRPIŅA

Š

is arī bija iemesls sarunai
ar Latvijas Industriālo no
zaru arodbiedrības priekš
sēdētāju Ritu PFEIFERI
un uzņēmuma arodorganizācijas
priekšsēdētāju Ilgu SKULINECU,
kura ikdienā strādā par cigarešu lī
nijas operatori.
Jāpiebilst, ka situācija šajā uzņē
mumā ir visai neraksturīga vairāku
mam citu – te ir gan salīdzinoši nesen
izveidota arodorganizācija, kas jau
strādā ar «pilniem
apgriezieniem»,
gan arī īpašs strā
dājošo
pārstā
vis, kas darbojas
Eiropas Darba pa
domē (European
Work Council). Šis
cilvēks var pār
stāvēt uzņēmuma
strādniekus
un
risināt sarunas arī
Eiropas līmenī.
No aptuveni
120 uzņēmumā ra
žošanā strādājoša
jiem apmēram puse jau ir arodbied
rības biedri – tā apvieno ražošanā
nodarbinātos līdz meistaru līmenim.
- Cilvēki, kas pievienojas jūsu
organizācijai, droši vien jautā – kāds man būs labums no
arodbiedrības.

- Pats pirmais – tā ir kopības
sajūta. Ir lietas, kuras cilvēks viens

pats nevar izdarīt. Ja radīsies kādas
problēmas, talkā nāks arodbiedrības
pieaicināts jurists.
- Un tāda vajadzība jau ir
bijusi?

- Jā. Un tas notika vēl tad, kad
arodbiedrība uzņēmumā vēl nebija
izveidojusies. Tāpēc vērsāmies pēc
palīdzības nozares arodbiedrībā, stāsta I. Skulineca.
- Situācija bija tāda, ka vienu no
uzņēmuma darbiniecēm, kā viņa
pati uzskatīja, grasījās nelikumīgi at
laist no darba, - turpina R. Pfeifere.

Iekšlietu
sistēmā
strādājošajiem
nākamgad būs
lielākas algas

Ilga SKULINECA: «Ir tā, ka problēmas uzņēmumā tā īsti pat nepagūst izveidoties. Mums ir visas sociālās garantijas, ir veselības apdrošināšana.»

- Vienam no mūsu darbiniekiem
nācās aiziet no darba uzņēmumā, jo
veselības stāvoklis neļāva turpināt
līdzšinējo darbu, bet neko citu at
bilstošu uzņēmuma vadība viņam
piedāvāt nevarēja. Pēdējā izmak
sa viņam bija aprēķināta kļūdaini
– mazāka, nekā viņam pienācās.
Pārpratums radās tāpēc, ka cilvēks
pirms aiziešanas no uzņēmuma bija
slimojis vairāk nekā gadu, - stāsta
I. Skulineca.
- Pie mums uz nozares arodbied
rību atnāca arī uzņēmuma direktors.
Klāt bija gan uzņēmuma jurists, gan
arodbiedrību jurists. Kopā arī sprie
dām, kas būtu darāms lietas labā.
Mēs iztirzājām visus par un pret.
Risinājums bija veiksmīgs – cilvēks
saņēma visu naudu, kas viņam pie
nācās. Un lieta nenonāca līdz tiesai.
To es īpaši gribētu uzsvērt, jo bieži
vien nespēja mierīgi izrunāt lie
tas pat salīdzinoši
vienkāršu situāciju
saasina tik ļoti, ka
darba devējam un
darba
ņēmējam
nākas tikties tie
sas zālē, - skaidro
R. Pfeifere.

Mūs labā nozīmē
pārsteidza uzņēmuma
vadības attieksme
– viņi paši interesējās,
kāds būtu pareizākais
situācijas risinājums.

LINA priekšsēdētāja

- Vai uzņēmuma
vadība patiešām
bija sajūsmā par
to, ka veidojās
arodorganizācija?

- Man šķiet, ka
direkcijas attiek
smi vislabāk varētu
raksturot ar vārdu – piesardzība.
Bet tas, manuprāt, bija gluži normā
li, - atceras I. Skulineca. – Viņi jau
vēl nezināja, kā mēs «uzvedīsimies».
Bet, taisnību sakot, mums jau nav
nekā, ko dalīt. Mums ir darbs. Mēs
to protam un strādājam. Mums par
to maksā. Mums ne reizi pat ne par
dienu nav aizkavēta algu izmaksa.

Rita PFEIFERE
– Viņa vērsās pie mums pēc padoma.
Uzreiz teikšu, ka mūs labā nozīmē
pārsteidza uzņēmuma vadības at
tieksme – viņi paši interesējās, kāds
būtu pareizākais situācijas risinā
jums. Un tas ļāva tikt galā ar problē
mu likumīgi, korekti un bez liekiem
asumiem. Ja pavisam īsi – tas ir gluži
labs sadarbības modelis.
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Mums ir visas sociālās garantijas, ir
veselības apdrošināšana, turklāt šo
gad tā ir vēl izdevīgāka, nekā pērn.
- Vai šobrīd ir kāda problēma,
kuru arodbiedrībai būtu aktuāli jārisina ar uzņēmuma vadību?

- Ir tā, ka problēmas uzņēmumā
tā īsti pat nepagūst izveidoties, jo uz
ņēmuma vadība reizi mēnesī sēžas
pie viena galda ar arodbiedrību un
pārrunā aktuālās lietas – par darba
vides aizsardzību, darba apstākļiem
un darba drošību. Ja nu pēkšņi ir ne
pieciešams kāds operatīvs risinājums,
nav jāskrien pie direktora – mums
vienmēr ir atvērtas menedžeru dur
vis, - ar smaidu saka I. Skulineca.
- Uzņēmumā ir atbilstoši sakār
tota algu sistēma. Divas reizes gadā
ir sapulces, kurās vadība informē
darbiniekus, kā ir strādāts, cik uzņē
mums ir nopelnījis un kā šī peļņa ir
sadalīta. Tad arī tiek runāts par algu
pielikumiem.

- Vai uzņēmuma strādniekiem
nākas saskarties arī ar virsstundu
darbu?

- Jā. Mēdz būt darbs arī naktīs, ja
ir tāda nepieciešamība. Bet par to arī
tiek maksāts atbilstoši, kā noteikts
likumā.
- Uzņēmumā ir spēkā divpusē
jas vienošanās ar darba devēju par
dažādiem jautājumiem, kas interesē
strādniekus. Koplīgums pagaidām
ir tapšanas stadijā. Taču arī bez tā
sadarbība starp darba ņēmējiem un
darba devējiem ir labas prakses pie
mērs. Taču mēs tomēr jebkurā gadī
jumā iesakām noslēgt koplīgumu, jo
var nākt pārmaiņas. Piemēram, ja
uzņēmumam mainās īpašnieki, bet
pirms tam ir noslēgts koplīgums,
jaunajam īpašniekam ir jārēķinās ar
tām prasībām, kādas darbinieki iz
virzījuši līdzšinējam darba devējam.
Un tas ir ļoti svarīgi, - paskaidro
R. Pfeifere

4. oktobrī tika parakstīta
valdības un Latvijas
Apvienotās Policistu
arodbiedrības vienošanās
par policistu darba
samaksas palielināšanu.
Vienošanās paredz uzlabot
Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu un Ieslodzījumu vie
tu pārvaldes amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm
atalgojuma un sociālo garantiju
sistēmu, kā arī veicināt tiesībsar
gājošo iestāžu darbu un nodroši
nātu personāla stabilitāti.
Vienošanos no valdības pu
ses parakstīja Ministru prezi
dents Aigars Kalvītis, iekšlietu
ministrs Dzintars Jaundžeikars,
tieslietu
ministrs
Guntars
Grīnvalds un finanšu ministrs
Oskars Spurdziņš. Policijas
darbinieku vārdā vienošanos
parakstīja Latvijas Apvienotās
Policistu arodbiedrības priekšsē
dētājs Agris Sūna.
Ministru prezidents uzsvēra,
ka līdzšinējā darba atalgojuma
sistēma iekšlietu iestāžu struk
tūrā nebija sakārtota, kas radīja
vairāk jautājumu nekā atbilžu.
- Līdz ar šīs vienošanās pa
rakstīšanu ir veikts būtisks solis
tiesībsargājošo iestāžu darbinie
ku atalgojuma sistēmas sakār
tošanā. Tas ļaus ar 2007. gada 1.
janvāri palielināt darba samaksu,
- parakstītā dokumenta nozīmi
skaidroja A. Kalvītis.
Vienošanās paredz, ka ar nā
kamo gadu darba samaksa tiek
palielināta vidēji par 160 latiem
uz vienu Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu amatpersonu
mēnesī un vidēji par 120 latiem
uz vienu Ieslodzījuma vietu pār
valdes amatpersonu mēnesī.
Vienošanās paredz, ka Mi
nistru kabinets līdz 2006. gada
1. novembrim pieņems noteiku
mus par darba samaksas sistēmu
tiesībsargājošo iestāžu amatper
sonām

vinnētājas ir abas puses
sadaļa. Tas ir arī visjutīgākais jau
tājums. Koplīguma tapšanas gaitā
darba devējs arī domā, vai viņš reāli
tādu darba samaksu varēs nodro
šināt. Parakstot koplīgumu, darba
devējs uzņemas pilnu atbildību par
tajā minētajām saistībām. Veiksmīgs
darba koplīgums ir abām pusēm
pieņemams kompromiss.
Mēdz gadīties arī tā, ka koplī
gums top gan, bet puses to nepa
raksta, jo nevar vienoties par kādu
atsevišķu jautājumu. Piemērs mūsu
nozarē – nesaukšu tieši kurā, bet
vienā no Latvijas bibliotēkām bija
pamatīgs «īssavienojums». Darba
devējs nepiekrita vienam darbinie
ku izvirzītajam nosacījumam koplī
gumā. Savukārt darbinieki – vienai
no darba devēja prasībām. Ne uz
priekšu, ne atpakaļ. Tādās situāci
jās mēs kā starpnieki varam runāt
gan ar vienu, gan ar otru pusi, lai
vadītājs un darbinieki paietu viens
otram pussoli pretim. Pēc mūsu sa
runām ar abām pusēm sapratne tika
panākta un koplīgums parakstīts. Es

domāju, ka racionāls kompromiss
vienmēr ir iespējams.
- Jūsu arodbiedrībā ir arī Lat
vijas Nacionālās operas darbinieki. Taču viņiem ir nevis viena, bet
vairākas arodbiedrības. Kā jūs
raugāties uz šo fenomenu?

A. Misēvičs: - Operas namā
kopumā strādā apmēram 600 cil
vēku. Tur ir solistu arodbiedrība,
kora mākslinieku arodbiedrība,
sava arodbiedrība ir baleta māksli
niekiem un arī tehniskajiem darbi
niekiem. Orķestrim arī ir, taču viņu
arodbiedrība nav iekļāvusies mūsu
federācijā.
- Jūsuprāt, vai labi ir tā, kā ir tagad, kad kolektīvā darbojas vairākas arodbiedrības, vai arī viņiem
visiem derētu apvienoties vienā
arodbiedrībā? Varbūt tā problēmas būtu vieglāk risināt.

A. Misēvičs: - Šis ir vien no tiem
gadījumiem, kad arī prakse pierā
dījusi, ka konkrētā darba kolektīvā
attaisnojas vairāku arodbiedrību iz
veidošana. Operas namā šis modelis

strādā labi. Te varu paslavēt operas
vadību, jo tas nav vienkārši – saska
ņot tik daudz un dažādas vēlmes.
Pirms pāris gadiem bija situācija,
kad solisti gatavojās streikam, kurš
tomēr nenotika, jo pēdējā brīdī tika
panākta vienošanās. Ir bijušas dom
starpības par Operas mākslinieku
algām un nodar
binātības jautāju
miem. Taču kopu
mā Operu sociālā
dialoga jautājumu
risināšanā
mēs
droši varam minēt
kā labās prakses
piemēru.
Es pats kā arod
biedrību pārstāvis
darbojos Latvijas
Nacionālās operas konsultatīvajā pa
domē. Padomi vada kultūras minis
tre, padomē ir Rīgas domes pārstā
vis, pārstāvji no Kultūras un Finanšu
ministrijām, no Labklājības minis
trijas... Un padomē tiek spriests arī
par mākslinieku nodarbinātību, par

atalgojumu, par repertuāra politiku.
Nav tā, ka arodbiedrība tiek uzklau
sīta tikai tad, kad ūdens smeļas mutē
un situācija ir tuvu krīzei. Tā sadar
bība ir pastāvīga un regulāra.
M. Pastare: - Kultūras joma nav
monolīta, bet ļoti daudzšķautņaina.
Līdz ar to mums jārēķinās, ka katram
ir savas intereses
– vienas bibliotekā
ram, citas – arhīva
darbiniekam, pavi
sam citas – aktie
riem... Ar katru ir
jārēķinās un katra
problēmās jāiedzi
ļinās. Un jāmāk
izrunāties, lai ne
viens nejustos aiz
skarts vai atstumts.
Palīdzot vienam, jādomā, kā palīdzēt
arī citiem. Tiesa, rēķināmies arī ar to,
ka viss nekad nebūs padarīts un ne
būs tā, ka visi būs apmierināti.
A. Misēvičs: - Domājot par dar
ba ņēmēju tiesību aizstāvību valsts
līmenī, jāpatur prātā, ka ne jau visi

Labāk iesaistīties
procesos pašā
sākumā un nenonākt
līdz kraujas malai,
no kuras cilvēku
viegli nogrūst

ir arodbiedrības biedri. Mēs varam
aizstāvēt savus biedrus, bet nevaram
iejaukties tur, kur arodbiedrības nav.
- Vai galvenā bremze, kāpēc cilvēki tomēr kūtri stājas arodbiedrībā, ir biedru nauda?

A. Misēvičs: -Arī tas ir viens no
iemesliem.
M. Pastare: - Ir arodbiedrības,
kas federācijā stājas ar motivāciju
saņemt juridisko konsultāciju un
aizstāvību, īpaši tad, ja kolektīvā
gaidāma reorganizācija un darbi
nieki nav droši par savu nākotni.
Jurista padoms tādos gadījumos ir
nepieciešams, kamēr vēl nekas nav
noticis.
A. Misēvičs: - Mēs saviem cil
vēkiem tā arī sakām – ja rodas aiz
domas, ka nākotnē kaut kas varētu
mainīties, ja nejūtaties droši, neka
vējieties, bet informējiet mūs! Labāk
iesaistīties procesos pašā sākumā
un nenonākt līdz kraujas malai, no
kuras cilvēku viegli nogrūst. Mēs
varam palīdzēt stabili noturēties uz
abām kājām

ARODBIEDRĪBU AVĪZE
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JAUTĀJUMS JĒKABPILS IEDZĪVOTĀJIEM: Kā var uzlabot darba devēju un darba ņēmēju savstarpējās attiecības?

Jānis, pensionārs:

Kaspars, policists:

Jevgeņija, darba meklētāja:

Ilona, personāla vadītāja:

Aleksandrs, celtnieks:

- Savā mūžā esmu bijis gan dar
ba devējs, gan darba ņēmējs, tāpēc
zinu, ka viegli nav ne vieniem, ne
otriem. Esmu bijis daudzās ār
valstīs un redzējis, kā tur izturas
pret strādnieku – viņa tiesības tiek
stingri ievērotas. Man jau šķiet, ka
Latvijā ir jānomainās paaudzēm,
lai situācija šajā jomā uzlabotos.
Starp darba devēju un darbinie
ku jābūt savstarpējai sapratnei.

- Lielākā problēma ir zemās al
gas. Manuprāt, strādājošo problē
mas būtu daudz vieglāk atrisināt,
ja darba devēji pirms lēmumu pie
ņemšanas, īpaši par jautājumiem,
kas skar darbinieku intereses, pa
konsultētos ar darba ņēmējiem.
Šobrīd ir tā, ka darbiniekiem ne
viens nejautā, it kā viņiem nebūtu
sava viedokļa.

- Abām pusēm būtu vieglāk sa
prasties, ja būtu savstarpēja atklātība
un uzticēšanās. Darba devējam ir
godīgi jāpasaka, ko viņš sagaida no
darbinieka. Un darba ņēmējam jārē
ķinās ne tikai ar savām tiesībām, bet
jāpilda arī savi pienākumi. Pašlaik ir
tā, ka bieži abi vai nu nesaprot, vai
negrib saprast viens otru. Man šķiet,
ka darba devēju un darba ņēmēju at
tiecības bieži vien nav kārtībā.

- Man šķiet, ka arodbiedrības
ir tās, kas jau uzlabo attiecības
darbinieku un darba devēju star
pā. Varbūt tāpēc, ka arodbiedrī
ba ir vienots spēks. Vienu cilvēku
priekšnieks varbūt neuzklausīs, bet
daudzu viedokli nevarēs ignorēt.
Uzņēmumā, kurā es strādāju, tiek
domāts par iespējamu arodbiedrī
bas veidošanu.

- Attiecību kvalitāte ir atkarīga
no darba ņēmēja, jo darba devējs
vienmēr būs tas, kas diktēs savus
noteikumus, un darbiniekam tikai
atliek izvēlēties, vai viņam tie ir
pieņemami vai ne. Protams, vien
mēr jācenšas savstarpēji vienoties.
Un darbiniekam jāapzinās sava
vērtība.

Arodbiedrības informē
un aicina uz atklātu sarunu
Šoruden astoņās Latvijas pilsētās – Dobelē, Tukumā,
Jēkabpilī, Līvānos, Rīgā, Cēsīs, Madonā un Valmierā – notika
arodbiedrību informatīvās dienas. Šādi pasākumi tiek rīkoti,
lai informētu sabiedrību par darba tiesībām, par arodbiedrību
iespējām aizstāvēt strādājošo intereses.
Arodbiedrību teltī bija pieejami
dažādi informatīvie materiāli par
arodbiedrību darbu. Tos piedāvāja
dažādu nozaru arodbiedrību pār
stāvji un LBAS biroja darbinieki.
Ikvienam interesentam bija iespē
ja saņemt jaunāko «Arodbiedrību
Avīzes» numuru.
Pasākumu gaitā cilvēkiem tika
sniegtas konsultācijas sociāli ekono
miskajos jautājumos, notika arī im
provizēti konkursi par arodbiedrību
darbību, kuros varēja iegūt balvas.

Arodbiedrību informatīvās die
nas notiek Eiropas Savienības struk
tūrfondu projekta «Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības kapacitātes
stiprināšana» ietvaros.
Daudzi informatīvo dienu ap
meklētāji uzdeva bieži dzirdēto
jautājumu – ko es iegūšu iestājoties
arodbiedrībā? Nāca cilvēki, uzdodot
jautājumus par konkrētām problēm
situācijām un to iespējamo risināju
mu, lai nepieļautu kļūdas attiecībās
ar darba devējiem
Jēkabpilī arodbiedrību informatīvā telts piesaistīja dažādu paaudžu cilvēkus.

Cēsnieki kārtīgi «nodarbināja» LBAS priekšsēdētāja vietnieku
Egilu Baldzēnu, uzdodot daudz jautājumu.

AS «Preses nams» Cēsu tipogrāfijas fleksogrāfijas ceha iespiedmašīnu operators Jānis CEDRIŅŠ pavisam nesen iestājies Latvijas
Poligrāfijas nozares arodbiedrībā. Jaunās arodbiedrības biedri ir
visi deviņi fleksogrāfijas ceha darbinieki:
- Cilvēki interesējas par savām tiesībām. Tā kā arodbiedrība ir jau
na, mēs vēl neesam paguvuši pieņemt koplīgumu, taču tas top. Mums
ir savas prasības, par kurām runājam ar darba devēju.
Kopā ar arodbiedrību tomēr ir lielāka drošība un pārliecība, ka
mūsu tiesības tiks ievērotas un respektētas. Mēs zinām, ka bez pamato
ta iemesla arodbiedrības biedru no darba atlaist nevar. Man arī ir kom
fortabli apzināties, ka vajadzības gadījumā varu saņemt kompetentu
juridisku padomu.

Informatīvajā dienā Cēsīs klāt bija arī Vidzemes televīzijas
komanda.

Avīze izdota Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas projekta
«Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kapacitātes stiprināšana» ietvaros.
Avīzes izdošanu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
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Arī jauno māmiņu labklājība bērna kopšanas atvaļinājuma laikā ir tieši atkarīga no
darba devēja godprātīgi samaksātajiem
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