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Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības
Latvijā arodbiedrībām ir ekskluzīvas
tiesības uz:
◎ Sociālo dialogu;
◎ Darba ņēmēju (biedru) pārstāvību;
◎ Koplīgumu slēgšanu.

Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības
◎ 3 galvenie mērķi veiksmīgai darba tirgus

◎

politikai:
◉ vairāk un labākas darba vietas;
◉ darba tirgus integrācija;
◉ noturība un pielāgošanās spēja
Arodbiedrībām & koplīguma pārrunām var
būt svarīga loma tajos visos!

Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības
◎ Viens no galvenajiem arodbiedrību instrumentiem
◎

◎

◎

nodarbināto tiesību pārstāvēšanā un aizstāvēšanā.
Primāri nosaka algas līmeņus (algas indeksāciju) un
bezalgas darba apstākļus, tai skaitā darba laiku,
atvaļinājuma kārtību, apmācības, darba aizsardzību un
veselības un drošības noteikumus.
Arodbiedrībai ir ekskluzīvas tiesības ierosināt
koplīguma pārrunas gan uzņēmumā, gan nozarē un
noslēgt to, esot kā neaizstājamai darba koplīguma
pusei.
Darba devējam atšķirībā no darbiniekiem nav tiesību
atteikties no sarunām par darba koplīguma slēgšanu.

Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības
◎ Arodbiedrībām, pārstāvot un aizstāvot strādājošo

◎

◎

darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās
intereses, ir tiesības saņemt informāciju un
konsultēties ar darba devējiem, darba devēju
organizācijām un to apvienībām.
Informēšana un konsultēšanās var notikt
trīspusējās sadarbības (attiecībās starp valsti un
sociālajiem partneriem) un sociālā dialoga
(attiecībās starp darbinieku pārstāvjiem un darba
devēju vai darba devējiem) ietvaros.

Iekļaujoša izaugsme un labklājība
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Galvenais ieguvums - koplīgums
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Koplīguma mērķis
= uzlabot darba tiesisko attiecību kvalitāti
Darba likuma 20.pants:
Darba koplīgums ir saistošs pusēm, un tā noteikumi
attiecas uz visiem darbiniekiem, kas tiek nodarbināti pie
attiecīgā darba devēja vai attiecīgajā viņa uzņēmumā, ja
darba koplīgumā nav noteikts citādi.
Darba līgumā darbinieks un darba devējs var
atkāpties no darba koplīguma noteikumiem tikai tad,
ja attiecīgie darba līguma noteikumi darbiniekam ir
labvēlīgāki.
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Ieguvumi darbiniekiem:
◎ iespēja veidot darba vidi un inovācijas darba vietā ilgtspējīgā veidā
– ar koplīgumi;
◎ Uzdot un atrisināt sev interesējošos jautājumus saistībā ar darbu;
◎ Panākt vēlamās izmaiņas un ilgtspēju;
◎ Rūpēties par darba drošību;
◎ Iegūt darbam nepieciešamās iemaņas un profesionāli augt – kļūt
ideāls darbinieks digitālā ērā;
◎ Vairot savu un uzņēmuma pārticību un produktivitāti;
◎ Paplašināt redzesloku un veidot jaunus starptautiskus kontaktus;
◎ Slēgt koplīgumus uzņēmuma un nozares līmenī.

Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības

Ieguvumi darba devējam

ARODBIEDRĪBAS MISIJA IR
NODROŠINĀT
SOCIĀLO
MIERU kā uzticamam un
kvalificētam
sociālajam
partnerim.

◎ Sociālais dialogs un sociālā partnerība ir veiksmes faktors nežēlīgi
◎
◎
◎
◎
◎
◎

mainīgajā pasaulē un konkurējošā vidē;
Darba devēji saņem informāciju un risinājumus par uzlabojumiem
darbiniekiem un uzņēmumam;
Uzņēmumos, kuros ir sociālais dialogs, ir mazāk tiesas procesu;
sociālie partneri trīspusējā dialogā ar valdību vienojas par biznesam
un darbiniekiem draudzību vidi un uzlabo darba vidi;
Sociālā dialoga labākie rezultāti – jauni koplīgumi un
ģenerālvienošanās – bagātina visu Latvijas sabiedrību;
Ar dialogu var sasniegt maksimālo potenciālu darba vietā;
Attīstot sociālo dialogu, netrūks darbinieku Latvijā.
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Jauniešu intereses koplīgumā
◎ Atbalsts:
◎

◎
◎

bērna piedzimšanas, universitātes beigšanas,
kvalifikācijas paaugstināšanas pabalsts, atbalsts veselības
aprūpei un sporta aktivitātēm;
Stipendijas
mācībām,
nesmēķētājiem
(Igaunijā
nesmēķētājiem izmaksā prēmiju EUR 40) kvalifikācijas
celšanai u.c. Darba laika organizēšana (elastīgais darbs, tele
darbs, nepilns darba laiks u.c.);
Apmaksāti kursi, piemēram, vadītāja apliecības iegūšanai;
Darba tiesību un veselības aizsardzības darbā apmācība

Nodokļu atlaides

Neattiecas uz valsts
un pašvaldību
kapitālsabiedrībām

◎ No maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli,

izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos
darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja netiek pārsniegti
480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī)
○ darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu darbinieku

ēdināšanas izdevumi nepārsniedz piecus procentus no darba devēja gada
kopējā bruto algu fonda;
○ darba devējs nodarbina vismaz sešus darbiniekus;
○ darba devējam pirmstaksācijas gada 15.decembrī saskaņā ar Valsts
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē
pēdējās datu aktualizācijas datumā esošo informāciju nav nodokļu (nodevu)
parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu),
kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

Nodokļu atlaides
◎ Paplašināt

darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos
darbinieka ēdināšanas izdevumus, par kuriem nav jāmaksā algas nodoklis
uz valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām.

◎ No maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba
devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos sekojošus izdevumus:
○ Darbinieka augstākās, vai profesionālās izglītības ieguvei;
○ Veselības uzlabošanas un rehabilitācijas izdevumiem;
○ Transporta izdevumiem uz darba vietu;
○ Kā arī pabalstiem darbinieka dzīves īpašos gadījumos.

Darba devējs

Kas ?

Arodbiedrība

noslēdz rakstveida koplīgumu nozarē par :
➢ darba tiesisko attiecību saturu (it īpaši darba
samaksas un darba aizsardzības organizāciju);
➢ darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu,
➢ darbinieku sociālo un ekonomisko aizsardzību u.c.
➢ darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu,
➢ u.c.

Koplīgumu un ģenerālvienošanās inovācijas
Koplīgumspēja – tikai arodbiedrībām;
Domā globāli - rīkojies lokāli;
Efektīvas stratēģijas pret bezdarbu/ darbaspēka trūkumu;
Ja tiek zaudēta darbu vietu kvantitāte – nepieciešams celt
darba kvalitāti;
Sociālā aizsardzība visiem strādājošajiem (ieskaitot atipiskos
darbiniekus);

Koplīgumspēja
Koplīguma puses

Darba devējs

Statuss
Sociālie partneri

Juridiska persona
Juridiska persona
LDDK un tās nozaru asociācijas (piemēram, Latvijas LBAS un tās dalīborganizācijas
Būvpartnerība), darba devēji
(piemēram,
Latvijas
Būvniecības
nozares
arodbiedrība),
arodbiedrības.
Uzņēmuma, nozares, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī Uzņēmuma, nozares, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī viedokļu
viedokļu apmaiņa starp arodbiedrībām un darba devējiem apmaiņa starp arodbiedrībām un darba devējiem

Sociālais dialogs

Arodbiedrība

Tiesiskais regulējums

Tiesības un pienākumi noteikti ar likumu, SDO konvencijām, Tiesības un pienākumi noteikti ar Satversmi, Arodbiedrību likumu,
NTSP nolikumu, sociālo partneru līgumiem u.c.
NTSP nolikumu, sociālo partneru līgumiem u.c.

Nepieciešamās īpašības

1) sociālajiem partneriem jāpārstāv noteikta nozare un 1) sociālajiem partneriem jāpārstāv noteikta nozare un jābūt
jābūt organizētiem Eiropas līmenī (piemēram, Business organizētiem Eiropas līmenī (piemēram, Eiropas Arodbiedrību
Europe);
konfederācija – ETUC);
2) uzņēmumam/ organizācijai jābūt neatkarīgai un jāpastāv 2) arodbiedrībai jābūt neatkarīgai un jāpastāv jau noteiktu laiku un
jau noteiktu laiku un tas nevar būt īstermiņa;
tā nevar būt īstermiņa;
3) uzņēmumam/ organizācijām ir jābūt tādai iekšējai 3) arodbiedrībai ir jābūt tādai iekšējai struktūrai, lai tās varētu
struktūrai, lai tās varētu nodrošināt efektīvu interešu nodrošināt efektīvu interešu pārstāvību.
pārstāvību u.c.

Koplīgumu pārklājums

Cienīga darba konferencē Eiropas Arodbiedrību
konfederācijas vecākais padomnieks Marco
Cilento atzina, ka valstī koplīgumiem jāaptver
vismaz 60% strādājošo. Latvijā pašlaik
koplīgumi aptver tikai 14-16% strādājošo

Koplīguma spēks
Darba likuma 20.pants:
Koplīgums visiem darbiniekiem?
Koplīguma maksa ne-biedriem?
Darba koplīgums ir saistošs pusēm, un tā noteikumi attiecas uz visiem
darbiniekiem, kas tiek nodarbināti pie attiecīgā darba devēja vai
attiecīgajā viņa uzņēmumā, ja darba koplīgumā nav noteikts citādi.
Darba līgumā darbinieks un darba devējs var atkāpties no darba
koplīguma noteikumiem tikai tad, ja attiecīgie darba līguma
noteikumi darbiniekam ir labvēlīgāki.

Koplīgums tikai biedriem?
◎ Iespējams tikai uzņēmuma līmenī; ◎ koplīguma sagatavošanā
nepieciešams gan intelektuālais,
◎ Lietuvā jau pastāv šāda iespēja;
gan finansiālais ieguldījums, ko
◎ Arodbiedrības, pārstāvot biedrus,
veic arodbiedrība un darba
«automātiski»
uzlabo
visu
strādājošo garantijas, it īpaši
nozares un nacionālā līmenī;
◎ nepieciešams
koplīgumu
izmaksu segšanas modeli, lai
panākt taisnīgu un līdztiesīgu
izdevumu,
kas
saistīti
ar
koplīguma noslēgšanu, sadali –
iespējams
koplīguma
maksu
(Norvēģija,
Šveice,
Izraēla,
Jaunzēlande, Kanāda, Turcija
u.c.)

devējs;

◎

Vidējais
koplīguma
noslēgšanas ilgums 2-4 gadi;

◎ nepieciešama
uzraudzība;
◎ šobrīd “koplīguma
bauda visi darbinieki.
◎ Lietuvas piemērs.

efektīva

augļus”

Koplīguma maksa
◎ Daudzās OECD valstīs koplīgumu pārklājums ir

◎

◎

lielāks kā arodbiedrību blīvums, jo tajās koplīgumi
ir saistoši arī darbiniekiem, kas nav arodbiedrības
biedri.
Teorētiski, vienošanās starp arodbiedrībām un
darba devēju vai darba devēju organizāciju attiecas
tikai uz parakstītājām (dubultās piederības
princips).
Erga omnes princips savukārt paplašina koplīguma
ietvertos noteikumus attiecībā uz visiem
darbiniekiem, ne tikai tiem, kuri ir pušu biedrību
biedri.

◎ Tomēr darba devēji labprāt piemēro

līdzīgu noteikumus visiem uzņēmuma
darbiniekiem (dažkārt darba devējs
nezina, kurš ir arodbiedrības biedrs).
◎ Erga omnes princips atvieglo sistēmu
(kopš vienādi noteikumi attiecas uz visiem
darbiniekiem),
veicina
taisnīgumu,
ierobežo sāncensību, palīdz sociālajam
mieram un mazina darījumu izmaksas.
◎ Taču erga omnes princips neveicina biedru
skaita pieaugumu.

Koplīguma maksa
◎ Dažās valstīs pārrunu struktūras ir bijušas par iemeslu pievienoties

arodbiedrībām. Anglijā un ASV tradicionāli ‘aizvērtā tipa’ koplīgumu dēļ
vēsturiski saglabāja augstu biedru skaitu atsevišķās nozarēs.
◎ Lai panāktu taisnīgu koplīguma izmaksu segšanu, valstis kā, piemēram,
Jaunzēlande ir ieviesušas koplīguma maksu ne-biedriem par
arodbiedrības pakalpojumu izmantošanu, kas nodrošina koplīguma
noslēgšanu;
◎ Eiropā - pagaidām vēl strīdīgs jautājums, bet valstis, apzinoties šī
modeļa nevienlīdzīgo izmaksu sadali, sliecas uz tās ieviešanu
arodbiedrības ne-biedriem.

Ģenerālvienošanās
◎ Ģenerālvienošanās ir koplīgums nozarē, ko slēdz darba devējs,
darba devēju grupa, darba devēju organizācija vai darba devēju
organizāciju apvienība ar arodbiedrību apvienību.
◎ Risinājums problēmām nozarē:
- nevienlīdzīga konkurence
- kvalificētu un motivētu darbinieku piesaiste
◎ Ģenerālvienošanās var novērst konkurences kropļojumus
(piemēram, nenomaksāto nodokļu dēļ) un palīdzēt motivēt
darbiniekus, nodrošinot minimālu atlīdzības līmeni.
◎ Darba likuma 18.panta otrā daļa.

Jautājums, kuru var regulēt
GV

Ieguvums darbinieku pusei

Ieguvums darba devēju pusei

Minimālā atalgojuma līmeņi

Darbinieku labklājības celšana

Motivēti, lojāli un produktīvi darbinieki,
darbaspēka piedāvājuma izaicinājuma
risināšana

Investīcijas kvalitatīvās darba
vietās (darba vietu
modernizācija, tehnoloģijas,
infrastruktūra)

Stabila darba vieta, atvieglota
pienākumu efektīva izpilde

Darbinieku un nozares produktivitātes
pieaugums, nozares prestiža celšana

Nedrošu nodarbinātības
formu izplatību ierobežošana

Lojāli darbinieki, personāla mainības
Produktivitātes pieaugums, sociālā
mazinājums, godīgas konkurences
labklājība
veicināšana nozarē

Investīcijas uzņēmumā

Darba apstākļu uzlabošanās

Nozares produktivitātes un ilgtspējas
uzlabošanās

Jaunu pakalpojumu
ieviešana

Ilgtspējīgas darba vietas

Ilgtspējīgs konkurētspējīgs uzņēmums

Kvalifikācijas celšanas
instrumenti (apmācību fondi)

Izaugsmes iespējas, spēja
Produktīvi darbinieki ar nozarei
pielāgoties jauniem izaicinājumiem nepieciešamajām prasmēm

Arodbiedrību iesaiste

Darbinieku tiesību un interešu
aizstāvība

Sociālais miers, darbinieku iesaiste
uzņēmuma procesu uzlabošanā un attīstībā
/N. Preisa /

Nozares sociālo partneru prasmju fondi
◎ Arodbiedrībai sadarbībā ar darba devēju ir tiesības

izveidot prasmju fondus.
◎ Mērķis - sniegt finansiālu atbalstu nozarē nodarbināto
profesionālo iemaņu attīstībai un uzlabošanai.
◎ Fonda darbības finansēšanai katrs darba devējs
ieskaita fonda budžetā katru mēnesi par katru
nodarbināto darbinieku no darbinieka bruto
atlīdzības, kas ir noteikta darbinieka darba līgumā.
◎ Fonda līdzekļus var izlietot ar mērķi veikt
(i) nozares prasmju analīzi;
(ii) sagatavot ziņojumus par nozarē nepieciešamo prasmju
un ziņojumu attīstību;
(iii) segt izmaksas, kas ir saistītas ar darba vidē balstīto
mācību aktivitātēm;
(iv) darbinieku kvalifikāciju iegūšanas un apmācību
izdevumu apmaksai.

Prasmju fondu pirmsākumi Latvijā
◎ 2018.gada

◎
◎

4.oktobrī VARAM un LSAB
parakstīja memorandu, ar kuru veicinās
nozaru sociālā dialoga attīstību informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (IKT),
pilnveidojot darba procesu, kas tiek veikts
inovācijas un tehnoloģijas sabiedrības un
strādājošo labā Latvijā.
Atbalstītas pārrunas par ģenerālvienošanos nozares koplīgumu IKT nozarē;
prasmju fondu izveides uz ģenerālvienošanās
pamata.

Paldies!

