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Skolotāji vienmēr bijuši aktīvi piketētāji. 2. aprīlī plkst. 14.00 no Arodbiedrību nama uz valdības māju dosies Izglītības un zinātnes darbinieku

arodbiedrības gājiens ar devīzi “Izglītība un zinātne - Latvijas nākotne”, bet 4. aprīlī LIZDA rīko konferenci “Kvalitatīvas izglītības un zinātnes
nozīme ekonomiskās krīzes apstākļos”
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Prasām un gaidām rīcību
Esam sagaidījuši pavasari, un
izrādās, ka valdības ieslēgtais
taupības režīms šobrīd ļoti
skaudri ķer pensionārus,
jaunās māmiņas, valsts un
pašvaldību darbiniekus ar
maziem amatiem un zemām
algām, medmāsas un policistus, skolotājus un ugunsdzēsējus, kultūras darbiniekus un
ārstus.
Pēteris Krīgers,
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības priekšsēdētājs

LBAS iebilst pret jau tā mazo darba algu samazināšanu un uzskata, ka tās algas, kuras nav lielākas
par divām minimālajām darba algām, aiztikt nedrīkst! Vienlaicīgi

mēs aicinām valdību uzsākt aktīvu darbību pie progresīvās iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes
ieviešanas, kā arī atturēties nepārdomāti, bez konsultācijām ar
sociālajiem partneriem, ieviest
jaunus nodokļus.
Mēs esam par mazo pensiju indeksēšanu un uzskatām, ka valdībai un Saeimai nebija tiesības šo
procesu pārtraukt!
Mēs uzskatām, ka tās algas, kuras valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs un kapitālsabiedrībās
saņem dažāda līmeņa vadītāji, direktori, sekretāri un padomnieki,
un kuras pat vairākkārt pārsniedz
vienu tūkstoti latu, ir jāsamazina
daudz straujāk. Arodbiedrības
neiebildīs arī tad, ja daudzi labi

atalgoti ierēdņi vai tiem pietuvinātās personas turpmāk saņems
algas, piemēram, skolotāju līmenī.
Mēs joprojām nevaram sagaidīt jau Godmaņa izsludināto ierēdņu skaita samazināšanu, jo
daudzi liekie padomnieki, sekretāri un vadītāji ir nomainījuši savus amata nosaukumus pret citiem, nebūt nesatraucoties par
krīzi un to, ka jau sen valstī nedarbojas ne tiesiskās paļāvības,
ne samērīguma princips.
Joprojām nav pienācīga risinājuma aizvien pieaugošajai bezdarba problēmai.
Bezdarbnieku pabalsta saņemšanas termiņa
pagarināšana visumā būtu pozitīva, tomēr kā prioritāte būtu jāno-

saka cilvēka pēc iespējas ātrāka
atgriešanās darba tirgū.
Lielāka uzmanība jāpievērš
darba tiesiskajām attiecībām un
darba drošībai, valstij jāgarantē
darba koplīgumu neaizskaramība
gan privātajā, gan arī valsts sektorā. Tāpēc jārealizē jau sen arodbiedrību izvirzītā un tagad arī
darba devēju atbalstītā ideja par
Darba tiesām, jāievieš Latvijas
darba tirgū patiesa un visiem saprotama elastdrošība (flexicurity).
Valdībai jāapņemas ievērot savā darbībā sociālā dialoga pamatprincipus, valsts attīstība un dažādu problēmu risināšana jābalsta
uz sociālo partneru plašu iesaistīšanu valsts pārvaldē.
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CIK DZIĻA PATIESĪBĀ IR
KRĪZE LATVIJĀ ?
Vārds „krīze” sabiedrībā tiek
lietots vietā un nevietā, bet
cik dramatiska tad tā patiesībā ir?

egils Baldzēns,
LBAS priekšsēdētāja vietnieks

Valsts 2009.gada sociālā un pamatbudžeta izpilde līdz š.g. 15.
martam (FM dati) plāna izpildi
apsteigusi par 13,1 miljonu latu
no plānotā. Par 45,4 milj. Ls
mazāki izdevumi, par 52,8 miljoniem Ls lielāki ieņēmumi, bet
ārvalstu palīdzība dāsnāka par
85,1 miljoniem Ls. Tātad gluži
panikā vai histērijā krist nevajadzētu… Lai gan daudzi politiķi
sēj paniku, saka: vēl jāgriež nost
vismaz 670 miljoni latu… Tiesa,
stāvoklis pasliktinās, īpaši politiķu pieļauto kļūdu dēļ. Tā, PVN

izpildīts par 71,2% jeb -62,7
miljoni Ls, akcīze – 96,4% jeb -4
milj. Ls.
Šobrīd valdības pieņemtie lēmumi, it īpaši pierobežā, rosina
iepirkties Lietuvā, Igaunijā un
Krievijā. Piemēram, vienāds
pirkuma grozs Valgā maksā 4
Ls, bet Valkā – 6 Ls. PVN, akcīze valdībai nedod cerētos ienākumus Valsts kasē, bet palielina
valsts deficītu un mazina mūsu
uzņēmēju konkurētspēju pat
Baltijas valstīs, aktivizē arī kontrabandu, ēnu ekonomiku un
aplokšņu algu atgriešanos. Vēl
viena trekna kļūda – bankas Parex pārņemšana bez kāda nopietna izvērtējuma un seku analīzes, bez jebkādas sarunas ar
sociālajiem partneriem un pašvaldībām. Jau šobrīd esam ieguldījuši Parex bankā 837,4 miljonus Ls un kopā vajadzēs vismaz 1,5 miljardu latu (tā vismaz
apgalvoja Parex bankas prezidents Melngailis). Sindicētajiem
kredītiem vien bankai 2010. un
2011.gadā būs vēl jāsamaksā
381,2 miljoni latu.

Taču kādu speciālu atbalstu
krīzē sniedz valdība saviem uzņēmējiem? Ko mācās no Amerikas, Vācijas, Francijas, Zviedrijas? Pagaidām vēl neko būtisku.
Valdība tikai nākošnedēļ sāks
pamazām ieviest uzņēmējdarbības atbalsta programmu eksportam – kopējā summa 603
miljoni Ls.
Sociālā budžeta uzkrājums šī
gada 4.februārī bija 936,4 miljoni latu. Bet valdība to bez neviena MK, Saeimas, ministra
lēmuma ir ietvērusi Valsts kases
tēriņos. Kad runa ir par skolas
vai baznīcas jumtu, piemēram,
6 tūkstošiem latu, tad divas reizes spriež MK, divās Saeimas
plenārsēdēs un neskaitāmās komisijas sēdēs, bet par miljardu
latu var pieņemt lēmumu pat
bez ministra rīkojuma. Ja politiķi ieklausītos Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS),
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ieteikumos, tad mēs būtu apmēram
tādā situācijā kā Lietuva. Neva-

jadzētu nekādu SVF, EK aizņēmumu, algu vairākkārtēju apcirpšanu vai pensijas indeksācijas atcelšanu, ietaupot veselus
11 miljonus latu, izglītības un
veselības aprūpes finansējuma
nežēlīgu samazinājumu vai ģimenes valsts pabalstu atņemšanu. Jā, protams, budžeta izdevumi būtu jāierobežo, bet ne jau
tādos dramatiskos apjomos.
Arodbiedrībām,
pašvaldībām, darba devējiem ir kopīgi
priekšlikumi - kā saglabāt darba
vietas un uzņēmumus, kā saglābt budžetu, kā veidot atspēriena punktu tautsaimniecībai,
lai apturētu tās kritumu, nevis
vienkārši kārtējo reizi apcirptu
un pārlāpītu budžetu. Valsts
stratēģija ir skaidra – galvenais
saglabāt darba vietas un uzņēmumus, nevis vairot bezdarbu
un nabadzību.
Lai ietekmētu pieņemamos
lēmumus, nepietiek ar mūsu sadzirdēšanu, vajag, lai redz, ka
esam spēks, kuru nevar apiet, ar
kuru jārēķinās. Tas ir atkarīgs
no mums pašiem.

Nacionālā trīspusējā
sadarbības padome
Pirmā Nacionālās trīspusējās
sadarbības padomes (NTSP)
sēde jaunā premjera V. Dombrovska vadībā notika 25.
martā.
Sanita Lorence

Lai gan darba kārtībā bija vairāki
svarīgi jautājumi, dažus no tiem,
valsts puses pārstāvju laika trūkuma dēļ, atlika uz nākamo sēdi,
kura
plānota
15.
aprīlī
plkst.11.00.

Laika pietika noklausīties Finanšu ministrijas ziņojumu „Par
plānotajiem grozījumiem Valsts
budžetā”.
Par informatīvo ziņojumu
„Par atalgojuma un nodarbinātības izmaiņām valstī un veiktajiem optimizācijas pasākumiem
valsts sektorā” ziņoja Finanšu
ministrijas Valsts sekretārs M.
Bičevskis: norit darbs pie likumprojekta par vienotu valsts un
pašvaldību institūciju amatper-

sonu (darbinieku) atlīdzības sistēmas izstrādes. Ir identificētas
amatu un profesiju grupas, kuras
tiks iekļautas likumprojektā, klasificējot tās un attiecīgi katrai no
tām nosakot mēnešalgas noteikšanas principus.
Tika akceptēts Aizsardzības
ministrijas likumprojekts „Grozījums Darba likumā”.
Raisījās diskusijas par ārvalstu
aizdevuma līdzekļu izlietojuma
uzraudzības komisijas izveidi. Šo

diskusiju gan nolēma turpināt,
un Finanšu ministrija apsolīja
skrupulozi informēt par jau esošo uzraudzības un kontroles institūciju esamību un darbību.
Nākamajā sēdē tiks spriests
par atalgojuma sistēmu valsts
kapitālsabiedrībās, par aktualitātēm veselības finansēšanā no
valsts budžeta, par priekšlikumiem un atbildēm uz LDDK,
LBAS un LPS prasībām u.c. jautājumiem.
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Profesionālās izglītības
un nodarbinātības
apakšpadomē
Trīspusējās sadarbības ietvaros
starp darba devējiem, darba
ņēmējiem un valsts institūcijām
ir izveidotas septiņas apakšpadomes, viena no pirmajām – Profesionālās izglītības un nodarbinātības apakšpadome (PINTSA). Tā
lielākoties ir saistīta ar profesionālo izglītību, jo saskaņā ar
apakšpadomes nolikumu un
funkcijām – nodarbinātības
sākums ir izglītība, it sevišķi
profesionālā, t.sk. – profesionālās vidusskolas, koledžas un
tehnikumi.

Līvija Marcinkēviča,
LBAS priekšsēdētāja vietniece

Ir ļoti svarīgi, ka visu triju pušu eksperti spriež un vērtē, kādai ir jābūt
profesionālajai izglītībai, nopietni
domājot gan par tās saturu, gan attīstību. Tāpēc tajā tiek izskatīti gan
profesiju standarti, gan jautājumi
par kvalifikācijas eksāmeniem, kā
arī par to, kā profesionālo skolu beidzējiem nostiprināties darba tirgū
un kopumā par nodarbinātību valstī. Vispārējos nodarbinātības jautājumus skatām kontekstā ar to, kāda
tā ir konkrētajās nozarēs, kā arī bezdarba problēmas kontekstā, izvērtējot, cik veiksmīgi valstij izdodas šo
problēmu risināt.
Pie šīs apakšpadomes jau vairākus gadu darbojas arī piecas reģionālās apakšpadomes – katrā no lielajiem novadiem (Latgalē – Daugavpils un Rēzekne, Zemgalē – Jelgava,
Kurzemē – Liepāja, Vidzemē - Valmiera). Tur arī darbojas tāds pats
triju pušu princips, tomēr tajās vēl
sīkāk iztirzā jautājumus, kurus neapskata “lielajā” padomē – gan par
uzņemšanas plāniem profesionālās
izglītības skolās, gan par nodarbinātības jautājumiem konkrētā rajona

vai kopējā reģiona kontekstā.
Tāds ir ideālais variants, kā tam
būtu jādarbojas un kā tas ir noteikts
nolikumā par apakšpadomes darbību. Taču katra laika nogriežņa problēmas ir atšķirīgas.
Lielākā problēma, ar kuru nodarbojas šī apakšpadome, tā ir reforma
jeb profesionālo izglītības iestāžu reorganizācija.
Izglītības principi, kuri pašlaik
tiek realizēti profesionālajā izglītībā,
absolūti nav atbilstoši darba tirgus
prasībām. Darba tirgus plānošana
un prognozēšana Latvijā diezgan ilgu laiku netika veikta. Pēdējos gados
tā tiek atjaunota, taču diemžēl krīze
atkal to apstādināja. Tomēr apakšpadomē mēs uzsveram, ka krīze ātrāk
vai vēlāk beigsies, bet izglītība nav
vienas dienas process. Ja mēs runājam par profesionāliem augstas kvalifikācijas strādājošajiem, izglītība ir
ilgtermiņa vai vismaz vidēja termiņa
ieguldījums.
Tādēļ uzsāktais darbs ir jāpaveic
līdz galam, lai, pieņemsim, no nākošā mācību gada Latvijā mērķtiecīgi strādātu mācību iestādes, kuras spētu konkurēt ar kvalitatīvu
izglītības piedāvājumu – gan no
materiālās bāzes, gan no cilvēkresursu viedokļa (pasniedzējiem,
skolotājiem). Jāveido noteikta platforma, lai pēc iespējas kvalitatīvāka izglītība skolniekiem būtu pieejama gan reģionu griezumā, gan
profesiju klāsta ziņā, jo atsevišķu
profesiju speciālistus varbūt var
gatavot vienīgi Rīgā vai kādā citā
Latvijas vietā. Ja vēlamies vienmērīgu valsts un tautsaimniecības attīstību, jābūt arī vienmērīgam izglītības pārklājumam.
Minētajam darbam ir jābūt paveiktam ļoti drīz. Mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti, lai, izejot
no mācību iestādes, jaunietis zinātu, ka viņu noteikti pieņems
darbā un nenāksies saskarties ar
problēmām darba procesā, jo viņš
savā profesijā būs ieguvis gan zināmu teorētisko sagatavotību,
gan arī būs praktiski apmācīts
darbnīcās un praksē kādā no nozares uzņēmumiem.

Aizmirst par
darba tiesībām
un aizsardzību
Valsts ekonomisko krīzi darba
devēji izmanto ļaunprātīgi,
bet darbiniekiem aizstāvēties
kļūst arvien sarežģītāk, - atzina eksperti Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības
(LBAS) rīkotajā preses konferencē par aktuāliem darba
tiesību pārkāpumiem un
problēmām darba strīdu
risināšanas procesā.
sanita lorence

Pētījuma „Darba tiesību un darba drošības problēmjautājumu
izpēte un darba tiesību aizstāvības rīcībstratēģiju modelēšana”
ietvaros tika konstatēts, ka darba tiesību ievērošana ievērojami
samazinās un parādās aizvien
vairāk tādu pārkāpumu, kuri
pēdējos gados bija praktiski izskausti. Darba tiesību eksperti
prognozē, ka nākotnē sagaidāma ievērojama strādājošo darba
apstākļu pasliktināšanās, jo darba devēji, taupot līdzekļus, pievērsīs mazāk uzmanības darba
drošības un darba aizsardzības
jautājumiem.
Negatīvās tendences jau tagad
apliecina arī skaitļi. Valsts darba
inspekcijas (VDI) vadītāja Rita
Elce informē, ka strādājošajiem
sniegto konsultāciju skats liecina: situācija ir saspringta. Šī gada pirmo divu mēnešu laikā
VDI speciālisti telefoniski un
klātienē snieguši 10 036 konsultācijas. Inspekcija saņem arī neierasti daudz rakstisku iesniegumu. 2007.gadā saņemti 3234 iesniegumi, 2008.gadā - 4775, bet
šī gada divos mēnešos – jau 1320
iesniegumi. „Inspekcija pašlaik
strādā kā ugunsdzēsēji. Situācija
ir ļoti nopietna, jo arī inspekcijas resursi ir ierobežoti,” atzīst
R.Elce. Viņa min vēl kādu satraucošu faktu: divos gada mēnešos darba vietās Latvijā gājuši
bojā jau 13 cilvēki. „Mēs ļoti pūlējāmies, lai uzlabotu strādājošo

darba apstākļus. Krīzes laikā
viss mūsu padarītais ir izpostīts,” atzīst R.Elce.
Realitāti spilgti atspoguļo arī
arodbiedrību pieredze „Tie, kas
meklē palīdzību pie mums, apliecina, ka darba tirgus pēdējā
laikā ir manāmi izmainījies, un
uz slikto pusi. Tie koplīgumi,
kas bija noslēgti, tiek lauzti vai
netiek ievēroti. Sociālo partneru viedokļos ieklausās negribīgi,” solot jebkurā gadījumā strādājošos atbalstīt un viņiem palīdzēt, atzina LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
Viņš
brīdina par darba devēju acīmredzamo tendenci atrunāties ar
krīzi, lai klaji pārkāptu darba
tiesību un darba aizsardzības
pamatprincipus. „Darba devēji
domā, ka likumi krīzes laikā
nav jāievēro un uzskata, ka līdzekļus var ekonomēt, pasliktinot strādājošo darba apstākļus,”
saka P.Krīgers.
Konkrētus piemērus par strādājošo problēmām sauc LBAS
jurists un konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos
Kaspars Rācenājs. Darba devēji
neievēro darba uzteikuma termiņus un darbinieku atlaišanas
procedūru, neizmaksā algas, pat
vilto strādājošo parakstus. Tai
pat laikā vērsties tiesā un meklēt savu taisnību tur strādājošajiem kļūst arvien sarežģītāk, un
arī tiesas ir tā pārslogotas. Strādājošajiem ir gandrīz neiespējami pašiem uzrakstīt tik labu
prasības pieteikuma, lai tiesa to
nenoraidītu. Iespējams, situāciju varētu atrisināt īpašu Darba
tiesu izveidošana valstī, bet arī
tām tuvākajā laikā pašlaik atrast
naudu valsts nesola.
LBAS atgādina, ka jebkurš
strādājošais var meklēt bezmaksas palīdzību un padomu LBAS
konsultatīvajos centros Rīgā,
Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un
Jelgavā.
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Vēstules Tiesībsargam un ministriju priekšlikumi
Pēdējā laika notikumi valstī rosinājuši Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību lūgt tos izvērtēt
Tiesībsargam, klajā nākuši arī
vairāki valsts institūciju priekšlikumi.
Sagatavoja sANITA Lorence

● Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība nosūtījusi vēstuli LR Tiesībsargam, kurā lūdza izvērtēt vai
likums „Par valsts vai pašvaldības
institūciju amatpersonu atlīdzību
2009. gadā” nav pretrunā ar cilvēktiesību vai labas pārvaldības
principiem. Tiesībsargs atbildēja,
lūdzot konkrētizēt šīs normas.
LBAS atbildes vēstulē, ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 11. un
12. pantu, lūdza Tiesībsargu:
1.1. izvērtēt, vai likuma „Par
valsts vai pašvaldības institūciju
amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”
spēkā stāšanās laiks atbilst tiesiskās
paļāvības principam;
1.2. izvērtēt, vai likuma „Par
valsts vai pašvaldības institūciju
amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”
2. un 6. pants neierobežo LR Satversmes 108. pantā noteiktās pamattiesības uz koplīgumu;
1.3. izvērtēt, vai likuma attiecināšana uz valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrībām, vietējām un
rajonu pašvaldībām (likuma 2.
pants) atbilst labas pārvaldības
principam;
1.4. gadījumā, ja augstāk minētais regulējums pārkāpj cilvēka
pamattiesības un vispārējos tiesību
principus, veikt visus nepieciešamos pasākumus (tai skaitā, sniegt
Saeimai, Ministru kabinetam ietei-

kumus attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu), lai novērstu
šos ierobežojumus;
1.5. sniegt skaidrojumus par
to, kā pie spēkā esošā tiesību aktu
regulējuma iestādēm, uz kurām attiecas šis likums (likuma 2. pants),
rīkoties, ja ir noslēgti darba koplīgumi, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus darba samaksas nosacījumus nekā šis likums (piem., piemaksas par prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu ir
noteikta 40% apmērā no šī darbinieka mēnešalgas) – proti –
1.5.1. vai iestādēm ir jāpiemēro
darba koplīgumā noteiktais darbiniekiem noteiktais labvēlīgākais
regulējums?
1.5.2. Vai iestādēm ir jāievēro
likuma normas un tajās noteiktie
ierobežojumi, tādējādi pārkāpjot
likumīgi noslēgtu un spēkā esošu
koplīgumu noteikumus?
Saskaņā ar šo LBAS vēstuli un
izvērtējot tajā minētos apstākļus,
Tiesībsargs ierosinājis pārbaudes
lietu, par ko informēja LBAS vēstulē š.g. 2. martā. Saskaņā ar Tiesībsarga likuma 24.panta ceturto
daļu, pārbaudes lietu izskata triju
mēnešu laikā.
● LBAS nosūtījusi Tiesībsargam
vēstuli arī ar lūgumu izvērtēt,
vai Dienesta gaitas likuma 3.
panta 2. daļā noteiktais regulējums nepārkāpj LR Satversmē
noteiktās cilvēka pamattiesības
uz koplīgumu. Šajā vēstulē LBAS
Tiesībsargam lūdz sniegt skaidrojumu par to, kā pie spēkā esošā
tiesību aktu regulējuma, amatpersonas ar speciālām dienesta pakā-

pēm var īstenot savas pamattiesības uz koplīgumu (kāda procedūra jāpiemēro koplīguma slēgšanai,
kāds var būt koplīguma saturs).
Vēstulē LBAS š.g. 3. martā Tiesībsargs informē, ka saistībā ar šo iesniegumu ir ierosināta pārbaudes
lieta.
● 12. martā Valsts sekretāru sanāksmē pieņēma lēmumu atbalstīt Tieslietu ministrijas sniegto
informatīvo ziņojumu un Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas viedokli, ka valsts amatpersonām atvaļinājumu pabalsts
par iepriekšējiem periodiem
2009. gadā netiek izmaksāts. Šajā
sakarībā tiek plānots uzsākt darbu
pie grozījumiem likumā „Par
valsts vai pašvaldības institūciju
amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.
Taču šim lēmumam nepiekrīt
ne Tiesībsargs, ne Saeimas juridiskais birojs.
Tiesībsargs norāda, ka „atvaļinājuma pabalsts ir nesaraujami
saistīts ar pašu atvaļinājumu, kas
ierēdnim pienākas par noteikto
nostrādāto laiku. Ekonomiskā krīze nevar būt par pamatu taisnīguma principa pārkāpumiem un demokrātisko vērtību zaudēšanai. ..
likuma „Par valsts vai pašvaldības
institūciju amatpersonu atlīdzību
2009. gadā” 5. panta 2. daļas otrais
punkts aizliedz izmaksāt atvaļinājuma pabalstu tikai par darba periodu 2009. gadā.”
Saeimas juridiskais birojs arī
norāda, ka likums aizliedz izmaksāt atvaļinājuma pabalstu tikai par
darba periodu 2009. gadā.

● Ministru kabinets 19.02. noklausījās Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu „Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas
efektivitātes palielināšanai”. Lai
palielinātu darba strīdu izskatīšanas efektivitāti, Labklājības ministrijai līdz 2010. gada 1. februārim ir uzdots veikt izpēti par
efektīvu darba strīdu pirmstiesas
risināšanas mehānisma izveidi,
izvērtējot iespēju to veidot uz
Valsts darba inspekcijas bāzes kā
neatkarīgu koleģiālu institūciju.
Tieslietu ministrijas informatīvā
ziņojuma secinājumos teikts, ka,
nosakot atbilstošo risinājuma veidu, jāņem vērā tā pielietošanas
prognozējamais rezultāts, izvērtējot, kuras metodes pielietošana valstij ir visizdevīgākā. Ņemot vērā
Tiesu administrācijas sagatavoto
finansējuma prognozi piecu speciālo darba tiesu izveidei, atzīstams,
ka to ieviešana valstij būtu finansiāli neizdevīgs pasākums un plānoto
mērķi iespējams sasniegt, ieguldot
mazākus finanšu resursus. Secinājumos teikts, ka atbalstāma izpētes
uzsākšana par efektīvu darba strīdu
pirmstiesas risināšanas mehānisma
izveidi, izvērtējot iespēju to veidot
uz Valsts darba inspekcijas bāzes kā
neatkarīgu koleģiālu institūciju.
Turpināms darbs pie alternatīvo
strīdu risināšanas veidu izmantošanas veicināšanas, virzot koncepcijas „Mediācijas ieviešana Latvijā
civiltiesisko strīdu risināšanā” projektu un nodrošinot tajā paredzēto
risinājumu īstenošanu. Tāpat secinājumos uzsvērta diskusiju nepieciešamība tiesnešu vidū par darba
strīdu jautājumiem.

Augstākās tiesas Senāta spriedumu atziņas
Lieta SKC-6-08
Par Darba likuma 84.panta
piemērošanu
Profesionālās darbības ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās var skart tikai
tās darbības sfēras, kas var radīt
konkurenci darba devēja komercdarbībai. (Darba likuma
84.pants)
Darba likums neparedz lī-

gumsodu kā saistību pastiprinājumu. Atbilstoši Darba likuma 6.pantam nav spēkā darba
līguma noteikumi, kas pretēji
normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.
(Darba likuma 6.pants)
Lieta SKC-8-08
Par sekām, ja ilgstoši tiek
pildīti darba līgumā nefiksēti

papildu darbi
Papildus autobusa vadītāja pienākumiem, šoferis ir veicis arī
autobusa konduktora pienākumus, pamatojoties uz abpusēju
darba devēja un darbinieka vienošanos, kas nav izteikta rakstveida formā. Šādu vienošanos
nav apstrīdējis un ilgstoši ir pildījis šos pienākumus. To ievērojot, tiesa ir pamatoti piemē-

rojusi Darba likuma 41.panta
otrās daļas noteikumus, atzīdama, ka šādai rīcībai ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstveida
līgumam.
Lieta SKC-24-08
Kompensācijas piedziņa var izrietēt tikai no prettiesiskas atlaišanas no darba fakta (Darba
likuma 126.pants).
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Pašvaldību darbinieki – reformas gaidās
Aprīļa nogalē notiks Latvijas
Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) kongress,
kurā jāgroza statūti, pielāgojot
arodbiedrības darbu administratīvi teritoriālās reformas
pārmaiņām Latvijā.
SAnita lorence

LPDA kongresam, kā to paredz
statūti, jānotiek ik pēc četriem
gadiem, un pēdējoreiz šāds pasākums notika 2005.gadā. Pašlaik
īpaši izveidota darba grupa aktīvi
strādā, lai sagatavotu kongresā
apstiprināmās izmaiņas LPDA
statūtos.
Viens no būtiskākajiem statūtu
grozījumiem būs pārmaiņas
LPDA Padomes sastāvā un darbībā. LPDA Padome ir LPDA augstākā institūcija kongresu starplaikos, kas izlemj visus arodbiedrības jautājumus, izņemot tos,
kuri ir tikai Kongresa kompetencē. Organizācijas statūtos ir teikts,
ka LPDA padomes locekļus ievēl
katra rajona (republikas pilsētas)

pirmorganizāciju sapulcē: ja rajonā/republikas pilsētā ir līdz 100
LPDA biedriem, ievēl 1 padomes
locekli, bet, sākot no 100 LPDA
biedriem - 2 padomes locekļus.
Līdz ar Latvijas administratīvi teritoriālo reformu, kas paredz novadu izveidošanu, rajonu pārstāvniecība arodbiedrībā vairs nebūs
iespējama, jo 24 rajonu vietā būs
9 pilsētas un 103 novadi.
„Ir jādomā, kā izveidot biedru
pārstāvniecības sistēmu, lai izveidotu rīcībspējīgu padomi,” saka
LPDA priekšsēdētāja Anda
Strautniece. A.Strautniece lēš, ka,
visticamāk, LPDA padomi veidos
attiecīgs pārstāvju skaits no katra
plānošanas reģiona – Zemgales,
Kurzemes, Vidzemes, Latgales un
Rīgas, bet par to, protams, jālemj
kongresam. Visefektīvāk padome
varētu darboties, ja tajā tiktu ievēlēti ne vairāk kā 12 cilvēki, uzskata A.Strautniece.
Ir tikai viens novads, kurā visās
tajā apvienotajās pašvaldībās līdz
šim darbojušās LPDA pirmorga-

nizācijas – Salacgrīvas novads apvienos Ainažu pilsētu ar lauku
teritoriju, Liepupes pagastu un
Salacgrīvas pilsētu ar lauku teritoriju. Būtu visnotaļ loģiski, ja
pēc administratīvi teritoriālās reformas šīs pirmorganizācijas apvienotos vienā – novada pirmorganizācijā. Būs jādomā, ko darīt
novados, kas apvienos vairākas
pašvaldības, bet līdz šim, teiksim,
tikai divās no desmit novada veidotājām ir bijušas LPDA pirmorganizācijas. Kas notiks tur, kur
bijusi tikai viena? Vai tā būs novada pirmorganizācija? Cik lielā
mērā jaunā novada dome pārņems arodbiedrības un pašvaldības vadītāja sadarbības pieredzi
un kopīgi pieņemtos lēmumus?
„Vēl jo vairāk visu sarežģī tas,
ka LPDA kongress tiek sasaukts
ik pēc četriem gadiem, tādēļ
mums tūlīt jāpieņem ļoti nopietni lēmumi par faktiski vēl neskaidru procesu – jaunizveidotie
novadi reāli sāks strādāt tikai nākamgad, bet mums savs darbs

tiem jāpakārto jau tagad,” saka A.
Strautniece. Tomēr viņa uzsver,
ka pašvaldību darbiniekiem jābūt
pietiekami tālredzīgiem, saglabājot savu darbību arodbiedrībā.
„Esmu dzirdējusi sakām, ka tas
1%, kas no algas ik mēnesi jāatdod arodbiedrībai, vajadzīgs tūlīt
un tagad – lai nopirktu maizi, samaksātu par siltumu, bet tā vietā,
lai domātu vien par šodienu, jādomā arī par rītdienu, jo arodbiedrības padomi, juridiskā aizsardzība un citi labumi būs vajadzīgi arī pēc gada un vēlāk. Līdz
šim un arī turpmāk arodbiedrība
ir bijusi tā organizācija, kas ir sargājusi un sargās strādājošos. Neaizmirstiet – lai atbrīvotu arodbiedrības biedru no darba, joprojām vajadzīga mūsu piekrišana,”
atgādina A.Strautniece.
Pašlaik LPDA apvienojušies
1352 biedri 92 pirmorganizācijās, kas ir šīs arodorganizācijas
īpatnība – salīdzinoši maz biedru, bet ļoti daudz pirmorganizāciju.

Mums ir jābūt kā klintij
Francijas izglītības darbinieku
arodbiedrības starptautiskās
sadarbības vadītājs Žans Marī
Mailards viesojās pie kolēģiem
Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrībā.
sanitA LORENCE

Viesim jautājām - vai Francijas
skolotāji izjūt krīzi? Šodien izjūtot gan. Pēdējos divus gadus nav
vairs noslēgta valdības un arodbiedrību vienošanās par atalgojumu. Inflācijas rezultātā reālā skolotāju alga ir samazinājusies no 3
līdz 7 %. Krīze ekonomikā, protams, ietekmē izglītību, jo daudzi
skolēni dzīvo ģimenēs, kurās kāds
no vecākiem ir vai nu zaudējis
darbu, vai bijis spiests pāriet uz
daļēja laika darbu. Sarkozī valdība bija uzsākusi reformu vidējā
izglītībā, un tas nozīmētu darba
vietu un mācību stundu samazināšanu. Tas bija iemesls, kāpēc

Francijā pagājušajā gadā bija ļoti
aktīvas ielu demonstrācijas un
streiki.
Padomus Latvijas situācijā,
protams, dot ir gandrīz neiespējami, atzīst Žans Marī Mailards.
– Bet mēs, Francijā, esam panākuši lielu progresu. Spēku
arodbiedrībām deva tas, ka tās izveidoja koalīciju starp skolēniem,
vecākiem un arodbiedrībām. Viņi devās kopā demonstrācijā, kas
notika visā Francijā. Izglītības
sektora daļa tajā bija ļoti nopietna
– tāpēc, ka mums bija šī savienība
ar vidējās izglītības skolēniem,
kuriem ir 18 un vairāk gadi, un
viņi taču piedalās vēlēšanās! Šī
demonstrācija bija iemesls, kāpēc
valdība nolēma pārcelt šo reformu no 2009. gada uz 2010. gadu.
Tas nozīmē, ka mums būs laiks
par to runāt un ka mēs varam arī
ietekmēt situāciju.
Mums ir jābūt kā klintij. Pirms

Francijas izglītības darbinieku arodbiedrības starptautiskās
sadarbības vadītājs Žans Marī Mailards ar LIZDA kolēģiem Latvijā
apspriež turpmāko sadarbību



pusotra gada mēs nemitīgi gatavojām preses relīzes, bija ļoti
daudz skolotāju, kas piedalījās
streikos, bet valdība neklausījās
mūsos. Bet tagad, kad ejam pie

FOTO LBAS Arhīvs

vietējā parlamentārieša kopā koalīcijā - arodbiedrības pārstāvji,
vecāki un jaunieši - politiķi sāk
domāt - kas notiks ar mani nākamajās vēlēšanās?
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GARANTIJAS
SAGLABĀTAS

Lai gan sarunas ar darba
devēju ilga pusotru gadu, pērn
noslēdzām jaunu koplīgumu AS
“Latvenergo”. Tā darbības laiks
– līdz 2010. gada beigām, un ir
ļoti svarīgi, ka visas būtiskākās
garantijas ir saglabātas.

Jevgenija Stalidzāne,
Latvijas arodbiedrības
“Enerģija” priekšsēdētāja

Tomēr pēc negaidītās jauna
likuma pieņemšanas gada nogalē “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu darbinieku atalgojumu
2009. gadā” 16. janvārī bijām
spiesti sasaukt ārkārtas konferenci, kurā darba devējs lika
priekšā apturēt divu koplīguma
punktu darbību. Līdz ar to darbiniekiem netiks pārskatītas algas atbilstoši inflācijas procentam un netiks izmaksāti atvaļinājuma pabalsti; kā arī pie mainīgās darba algas daļas netiks
saglabāta iespēja nopelnīt 15%
prēmiju veidā. Tas nozīmē kopējās darba samaksas samazinājumu apmēram par 20%. Tomēr
panācām, ka konferences lēmumā noteica, ka “Latvenergo” vadība atturēsies no reorganizācijas plāniem, kuri varētu radīt
darbinieku skaita samazināšanu.

Tātad – darba vietām būtu jāsaglabājas, tomēr nevar teikt, ka
dzīvē notiek tieši tā... Notiek dažādas samazināšanas it kā uz optimizācijas rēķina, par kurām risinām sarunas ar darba devēju.
Izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar arodbiedrības biedriem
(izņemot gadījumus, kad attiecības tiek izbeigtas pēc savstarpējas
vienošanās) nepieciešama arodbiedrības piekrišana. Agrāk šādus
gadījumus izskatījām ļoti bieži,
bet pēdējā laikā – arvien retāk. Ja
nu nonāk līdz tiesvedībai, tad arī
ļoti nopietni aizstāvam savu biedru intereses.
Mūsu biedri uzskata, ka taupības un inflācijas apstākļos 5% no
darba samaksas, ko darba devējam pārskaita privātajā pensiju
fondā, labāk būtu tiešā veidā izmaksāt algā.
Ir pretrunas ar minēto likumu,
jo transporta darbiniekiem grib
pārskatīt darba samaksas pamata
un mainīgo daļu attiecību. Esam
regulāri “karojuši” arī par to, lai
tiktu paceltas mazās algas un lai
attiecība starp tām un augšējo
galu samazinātos. Mūsu uzdevums tagad būs skatīties, kad apgriezīs lielās algas, lai tāpat nesāk
samazināt atalgojumu arī “apakšām”.

Arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja Jevgenija Stalidzāne un
a/s Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons paraksta
koplīgumu



FOTO No arodbiedrības “Enerģija” arhīva
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Vairāk interesējas par
arodbiedrībām
Industriālo nozaru arodbiedrība (LIA) šobrīd, pēc 10 gadu
pastāvēšanas, apvieno biedrus vairāk nekā 50 Latvijas
uzņēmumos. Tajā pārstāvētās
ražojošās sfēras (ķīmijas,
naftas ķīmijas un vieglās
rūpniecības) ir paplašinājušās
ar pārtikas rūpniecības nozaru
uzņēmumu arodorganizācijām.
Rita Pfeifere,
LIA priekšsēdētāja

Krīzi darba devēju un darba ņēmēju attiecībās sākām izjust jau
pērnā gada beigās, kad par atlaišanu no darba paziņoja vairāki
tekstilnozares uzņēmumi, bet šogad tendence saglabājas arī citu
nozaru uzņēmumos. Varbūt nav
tik daudz masveida atlaišanu, tomēr daudzi strādājošie ir uz atlaišanas sliekšņa.
Pirmais, pie kā ķērās darba
devēji, bija koplīguma sociālo
garantiju samazināšana. Tiesa,
tas notiek līdz ar daudz plašāku
izskaidrojošo darbu uzņēmumā
par to, kāda ir situācija un kāpēc
tie vai citi lēmumi tiek pieņemti,
tādēļ tas notiek bez lieliem ekscesiem. Tomēr satrauc tas, kā
cilvēki uztver notiekošo. Atceroties 90. gadu situāciju, kad slēdza
daudzas ražotnes, cilvēki īpaši
neprotestē un iekšēji ir gatavi padoties liktenim.
Jau šodien jāsāk domāt par to,
ko rudenī darīs atlaistie cilvēki,
kad viņiem beigsies bezdarbnieka pabalsta izmaksa. Sabiedriskie
darbi nebūs tie, kuri palīdzēs viņiem nomaksāt komunālos un
citus sociālos maksājumus. Naudas ziņā tie varētu vienīgi ļaut
nenomirt badā. Pašlaik ir dzirdēts tikai par māju siltināšanas
projektiem, taču ar to, kā vienīgo
jaunas darba vietas radošu virzienu, būs par maz...
Vieglajā rūpniecībā pasaules
finanšu krīze savā ziņā ir palīdzējusi stabilizēt situāciju un tās
dēļ uzņēmēji vēl pagaidām ir atlikuši ražošanas pārcelšanu uz
kādu citu valsti. Pat Ķīnā pašlaik
ir krīze. Tas ir viens no iemesliem, kurš daļēji ir ļāvis pie mums

vēl saglabāt vieglo rūpniecību.
No Latvijas tā vēl nav aizgājusi,
kā tas ir noticis ar daudzām citām valstīm. Kaut gan strādājošo
skaits lielākajos uzņēmumos,
protams, samazinās.
Pašlaik kā nekad agrāk cilvēki
interesējas par arodbiedrībām,
daudz vairāk kā labajos laikos.
Arī tie, kuri nav arodbiedrību
biedri, meklē konsultācijas konfliktsituācijās.
Reizi mēnesī pie mums uz Informācijas un apmācību dienu
brauc arodbiedrību vadītāji. Piedalās gan eksperti, gan arī mēs
paši viens ar otru dalāmies pieredzē. Taču gribam atgriezties
pie apmācībām, kuras agrāk rīkojām arī arodaktīvam un jaunajiem arodbiedrību biedriem. Viņu vidū tās bija ļoti, ļoti iecienītas, un pašlaik tā lielā interese ir
atjaunojusies. Protams, gan strādājošie, gan arī mēs paši varbūt
vairs nevaram atļauties tās rīkot
trīs dienu garumā. Un arī saturam vairāk būtu jāatbilst mūsdienu prasībām.
Noteikti izķepurosimies, jo
esam izķepurojušies arī tad, kad
daudzi neizķepurojās! Kad nebijām Eiropas Savienībā, visi gribēja mums palīdzēt – gan vārdos,
gan darbos, gan ar naudu. Pašlaik tas nav tik ļoti jūtams, tomēr
ticu, ka mūsu ražojošajos uzņēmumos ir pietiekoši gudras erudītas galvas, kuras tos vada. Ticu,
ka cilvēki uzticas savām arodorganizācijām. Ticu tam, ka arodbiedrību biedri var mierīgi strādāt, dzīvot un darīt to, kas ir darāms, – jo var pilnīgi paļauties uz
to, ka viņu intereses tiek pārstāvētas gan nozares, gan nacionālajā līmenī. Par to šeit saņemam
algu, un tas ir vienīgais mūsu uzdevums, un cenšamies to pildīt,
cik labi vien iespējams. Pa īstam
novērtēt to varētu tikai tādā gadījumā, ja šādas nozares arodbiedrības vispār nebūtu un nebūtu, kam pārstāvēt jūsu intereses.
Tad “kauliņi” noteikti tiktu mesti
tikai un vienīgi “vienos vārtos”.
Tāpēc ticu, ka KOPĀ mēs izdzīvosim!

Artūrs Skutāns un Andris Petrovičs tagad aizstāv lidostu darbinieku tiesības, darbojoties arodbiedrības valdes vadībā



FOTO J.Rimic āns

Zelta maliņa
tumšajam mākonim
Lidostu darbinieku arodbiedrības priekšgalā nesen stājušies
pavisam jauni cilvēki, optimisma un apņēmības pilni.
sanitA LORENCE

Artūram Skutānam, arodbiedrības
valdes priekšsēdētājam, stāžs, šo
pienākumu pildot, ir neliels, bet –
mērķi skaidri.
– Cik liela pašlaik ir nepieciešamība aizstāvēt darbiniekus jūsu uzņēmumā?
– Pagājis apmēram pusotrs mēnesis, kopš esam stājušies amatos.
Pa šo laiku klāt nākuši ap diviem
simtiem jaunu biedru – apmēram
divtik, cik bija, pirms mēs pārņēmām arodbiedrības vadību.
Nav noslēpums, ka krīzes laikos
arī lidostu skar optimizācija. Darbinieku skaits tiek samazināts, un
tagad – kā vēl nekad – arodbiedrībai lidostā ir ļoti liela nozīme. Ja

cilvēks tiek atlaists, lai tas notiktu
pamatoti, lai viņa intereses netiktu
aizskartas un arodbiedrība varētu
pasargāt tos cilvēkus, kuri tiešām
ir vairāk pelnījuši saglabāt darbu,
jo mēs tiešām ļoti labi saprotam,
ka stāties darba attiecībās ar darba
devēju – tas ir risks – var pienākt
brīdis, kad tavi pakalpojumi viņam vairs nebūs vajadzīgi. Tādēļ
ļoti cenšamies izveidot zelta vidusceļu, lai cilvēks, kurš ir godprātīgs
un ļoti labs darbinieks, noturētos
amatā, kurā viņš strādā.
– Arodbiedrība esam mēs paši
un tik, cik aktīvi paši būsim, tik
arī arodbiedrība varēs mums palīdzēt.
– Jā, un cilvēki beidzot sāk apjaust, ka arodbiedrībai ir spēks. Jo
esam vairāk, jo lielāku iniciatīvu
paši izrādām, jo – arodbiedrība ir
spēcīgāka. Tā neguļ, kaut ko dara,
kustas un funkcionē! Tādēļ mēs

rūpīgi sekojam Latvijas Aviācijas
arodbiedrību federācijas (LAAF)
mērķiem, uzdevumiem un paveiktajiem darbiem. Kopš darbojas mūsu arodbiedrības jaunā valde, īpašu atdevi no LAAF darbības nejūtam. Vērtējot viņu paveikto, svaru kausi vairāk nosvērās
uz to, ka darīts nav pietiekami.
Protams, ir runāts, bet jāatzīst, ka
šī Aviācijas federācija īpaši tālāk
par runāšanu netiek. Skarbi,
bet – fakts.
– Ko jūs teiktu tiem, kuri vēl
nav kļuvuši par jūsu arodbiedrības biedriem?
– Galvenais ir saņemties un
uzdrīkstēties. Pirms mūsu arodbiedrības vadības nomaiņas mani, loģiski, uztrauca mans vecums, nepietiekošās zināšanas un
lielā atbildība – tas viss vienā svaru kausā līdz ar to, ka tas ir amats,
ļoti laba juridiskā prakse, bet,

protams, arī lielas bailes par to,
kas un kā būs – vai attaisnošu
darbinieku cerības... Apdomājies,
cilvēku mudināts – izaicinājumu
pieņēmu. Nebūt nenožēloju.
Galvenais – uzdrīkstēties, paļauties uz saviem spēkiem un kolēģiem, kuri ir tev apkārt.
Andris Petrovičs, lidostu darbinieku arodbiedrības valdes
priekšsēdētāja vietnieks:
- Cilvēks viens pats nav cīnītājs. Arī jaunizveidotā valde viena
pati nevar visu paveikt. Esam vērsušies pēc palīdzības pie darbiniekiem, kuri nav valdē, jo mums
nepieciešami arī tādi pārstāvji.
Priecē tas, ka šo atbalstu saņēmām, ka var redzēt – cilvēki ir
ieinteresēti uzlabot situāciju lidostā un beidzot ir ieraudzījuši zelta maliņu tumšajam mākonim,
kurš pārņēmis lidostu un arī visu
Latviju.
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Celtnieku arodbiedrība:
darba strīdu skaits
nesamazinās
Latvijas Celtnieku arodbiedrība
(LCA) pērn noslēdza Ģenerālvienošanos ar Latvijas Būvnieku
asociāciju ( LBA) un Latvijas
Būvmateriālu ražotāju asociāciju (LBRA) . LCA un LBA Vienošanās par darba samaksu būvniecībā paredz minimālo darba
algas likmi, atkarībā no profesijas un strādnieka kvalifikācijas,
robežās no 3,91 līdz 6,69 latiem
stundā.
Jānis Gužāns,
Latvijas Celtnieku arodbiedrības
priekšsēdētāja vietnieks

LCA pievienojās Ekonomikas ministrijas un būvniecības nozares
nevalstisko organizāciju sadarbības
Memorandam, kura uzdevums
sekmēt nozares attīstību, kas balstīta uz godīgu konkurenci, cīņu pret
nelegālā darbaspēka izmantošanu
un nodokļu nemaksāšanu, būvniecības publisko iepirkumu pilnveidošanu, būvkomersantu reģistra
pilnveidošanu utt.
LCA piedalījās likumdošanas
normu izstrādē, sniedzot savus
priekšlikumus. Piemēram, sakarā
ar to, ka nesamazinās darba strīdu
skaits, it īpaši daudz pārkāpumu
saistīti ar neizmaksāto darba algu,
bet tiesas savas lielās noslodzes dēļ
nespēj operatīvi tos izskatīt, LCA
5. kongress 2008.gada maijā pieņēma atsevišķu lēmumu , kurā aicina LR Saeimu, LR Ministru kabinetu un Tieslietu ministriju risināt jautājumu par jaunas institūcijas - Darba tiesas izveidi. Šobrīd
jautājums ir apspriešanas stadijā.
Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos un prasību, ka katram
būvobjektā strādājošajam nepieciešama nodarbinātā apliecība, ir
pamats apgalvot, ka pamazām sakārtojas darba tirgus, ka būvlaukumos būtiski samazinājies darbinieku skaits bez darba līguma.
Tomēr nākas sastapties ar formāliem darba līgumiem, kuros būvstrādnieks nolīgts par valstī noteikto minimālo mēnešalgu. Vai,
piemēram, sadaļā - darba laiks,

darba devēja piedāvājums ir: ,,
Darbinieks apņemas strādāt tik,
cik nepieciešams, lai paveiktu uzdoto darbu, pēc darba apjoma”.
Pie tam darbinieks netiek iepazīstināts ar darba kārtības noteikumiem, vai to nemaz nav.
Joprojām būvobjektos, kopumā vāji darbojas tāda Darba
aizsardzības likumā paredzēta
institūcija, kā – uzticības persona. Tas ir nodarbināto ievēlēta
persona, kura pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā.
Ir sperti pirmie soļi, lai uzticības personas ievēlētu katrā
būvfirmā, kura veic vai veiks darbus valsts pasūtījuma vislielākajā
objektā – Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Pēdējos mēnešos ievērojami
augusi sociālā spriedze sakarā ar
darba vietu samazināšanos būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumos. Praktiski visi:
ministrijas, pašvaldības, privātie
uzņēmēji, kad iet runa par finansu līdzekļu ekonomiju, kā pirmo
min būvniecības pārtraukšanu
vai tās apjomu samazināšanu. Tā
kā nebūtu nemaz liels pārsteigums, ja būvniecības apjomi
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinātos pat vairāk nekā
par 30%.
Šodienas apstākļos jo spilgti
izgaismojas tas, cik izglītots vai,
pareizāk sakot, cik neizglītots,
šobrīd ir celtnieks darba tiesību
jautājumos. Uz to norāda formāli
noslēgtie darba līgumi, neziņa
par darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtību, bailes griezties tiesā, savu tiesību neizmantošana apvienoties organizācijās
vai iestāties tajās, lai aizstāvētu
savas sociālās, ekonomiskās un
profesionālās tiesības un intereses. Bet kur gan zināšanām rasties, ja arodskolas audzēkņi
valsts eksāmenā praktiski neviens nevar atbildēt uz jautājumu, kas ir darba koplīgums, un
ka to slēdz darba devējs un arodbiedrība…

DALĪBORGANIZĀCIJĀS

REĢIONOS
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Metālisti
pielāgojas
izaicinājumiem
Pēc metālapstrādes nozaru
arodbiedrību apvienošanās
pērnā gada augustā, mainoties
ekonomiskajai situācijai valstī,
līdz gada beigām nozare
zaudēja vairāk nekā 2000
nozarē strādājošos, t. sk., 1000
arodbiedrības biedrus.
Valentīna Parhomenko,
Latvijas Metālistu arodbiedrības
priekšsēdētāja vietniece

Visvairāk krīze skāra AS „Rebir”.
No 1560 strādājošiem 2008. gada
sākumā gada beigās uzņēmumā
palika ap 120 nodarbināto. Uzņēmums vairākkārt griezās pie
valsts vadības ar priekšlikumiem,
lai saglabātu ražotni un darba
vietas Latgalē, bet, nesaņemot atbalstu (kredīta saņemšanā u.c.),
uzņēmējiem nekas cits neatlika,
kā realizēt taupības režīmu - samazināt ražošanas apjomus un
strādājošo skaitu.
Krīze ietekmēja arī citus nozares uzņēmumus: AS „Ditton
pievadķēžu rūpnīca”, „RAR”, SIA
„Šellat”, „Paritet”, arī AS „Liepājas metalurgs” un SIA „Valpro
Corp”.

«Visvairāk krīze skāra
AS „Rebir”.
No 1560 strādājošiem 2008. gada sākumā gada beigās
uzņēmumā palika ap
120 nodarbināto.»
„Treknajos gados” visos nozares uzņēmumos bija noslēgti
darba koplīgumi, mēs centāmies,
lai darba devēji arvien vairāk ieguldītu uzņēmumu un darbinieku attīstībā, darītu labus darbus
sociālās drošības jomā, uzņēmuma imidža celšanā. Šodien gan
darba devējiem, gan darbiniekiem (arodbiedrībām) nepieciešams konsolidēt visus spēkus,

iedziļināties reālajā dzīves situācijā, pārskatīt korporatīvās sociālās atbildības aspektus - kā
nodrošināt sociālo mieru un kā
vairāk ietaupīt finanses un citus
resursus, koriģēt prasības, proti,
izvērtēt iespējas, saglabājot darba vietas un ražotnes kopumā,
nodrošināt racionālu pamatu,
pieņemot lēmumu par darbinieku atlaišanu.
Lai pilnveidotu esošās prasmes un iemaņas, pielāgotos jauniem izaicinājumiem, tiktu galā
ar pārmaiņām, mēs cieši sadarbojamies ar ārvalstu Metālistu
arodbiedrībām. Šī gada sākumā
mēs piedalījāmies Starptautiskās
metālistu federācijas rīkotā konferencē Sankt-Pēterburgā. Marta
sākumā Portugāles metālistu
arodbiedrība viesojās pie mums
Rīgā un piedalījās sanāksmē, kurā tika apspriesti jautājumi par
pārmaiņu iespējamību, elastību
un drošību, korporatīvo sociālo
atbildību mūsdienu situācijā un
kolektīviem līgumiem. Sanāksmē piedalījās LR LM Eiropas
un juridisko lietu departamenta
direktors E.Korčagins, LDDK
ģenerāldirektores vietniece L.
Vancāne, Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmēju asociācijas
pārstāve K.Bašķere un Metālistu arodbiedrības pārstāvji - J.
Grava, V.Parhomenko, D.Koks.
15. – 19. martā J.Grava un G.
Gūtmanis piedalījās Vācijas metālistu arodbiedrības IgM divu
gadu projekta īstenošanas pasākumos Vācijā, Drēzdenē. Apspriešanas lokā bija jautājumi,
kā iesaistīt darbiniekus uzņēmumiem svarīgu jautājumu risināšanā, jaunu biedru piesaistīšana,
darbs ar jaunatni, kā arī profesionālas pieredzes apmaiņa, radoša pieeja un stratēģiskā domāšana krīzes apstākļos. Projektā
iesaistītas - Lietuvas, Igaunijas,
Polijas, Slovākijas metālistu
arodbiedrības.

jelgava

Valmiera

Liepāja

Visos valsts reģionos atklāti LBAS konsultatīvie centri, kuros darbiniekus konsultē darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos



FOTO LBAS arhīvS

Konsultācijas reģionos
Arvien populārāki kļūst arodbiedrību konsultatīvie centri,
kuros var vērsties ikviens
strādājošais, arī tie, kuri nav
arodbiedrību biedri. Pasitis
padusē savu darba līgumu, kā
arī iepriekš uzzinājis pieņemšanas laikus, centra durvis
Jelgavā parasti ver kāds vīrietis. Tomēr biežāk palīdzība tiek
meklēta pa tālruni.
SAnita lorence

“Pēdējā laikā cilvēki tomēr ir palikuši saprātīgāki un zvana pirms
vēl kaut ko paraksta,” stāsta janvārī Jelgavā izveidotā centra vadītāja Ligita Brahmane: “Darba ņēmēji beidzot sāk saprast, ja darba
devējs grib grozīt darba līgumu,
ir jāmeklē arodbiedrības padoms... un jāpainteresējas, kā labāk rīkoties.”
Darbinieku informēšanai Latvi-

jā pavisam izveidoti pieci konsultatīvie centri. Tie bez maksas izglīto
darba tiesībās un darba drošības
jautājumos. Centru veidošana ir tikai daļa no visai apjomīga Eiropas
Sociālā fonda projekta. Ārpus Rīgas tie atrodas četros reģionu centros – Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Jelgavā.
Jelgavas konsultatīvajā centrā
– kā stāsta tā vadītāja – galvenokārt ienāk sūdzības par dažādām
nelikumībām atbrīvojot no darba. “Jelgavā pamatproblēma ir tā,
ka cilvēkus atlaiž un neizmaksā
algu. Tomēr pēdējā laikā arvien
biežāk sastopamies ar to, ka neizmaksā atlaišanas pabalstus. Darba devējs izmaksā algu, atvaļinājuma kompensāciju un saka, ka
to pārējo izmaksās kaut kad, pēc
kāda laika. Tomēr cilvēki vairs
nevar gaidīt bezgalīgi, un tad nav
cita ceļa, kā rakstīt prasības pie-

teikumu tiesai. To sanāk diezgan
daudz – mēnesī vidēji pieci pieteikumi,” atzīst L. Brahmane.
”Negaidīju, ka slodze būs tik apjomīga.”
Centrā vērsušās 25 uzņēmuma
Global Textiles darbinieces, kuras
tika atlaistas neievērojot darba
uzteikuma termiņu un neizmaksājot atlaišanas pabalstu. Centrs
organizē prasības sagatavošanu
tiesai. “Kā sagatavot tiesai prasības pieteikumus par neizmaksātas darba algas un visu kompensāciju piedziņu, biju apguvusi.
Tagad konsultējos ar LBAS juristu Kasparu Rācenāju par prasības
iesniegšanu nelikumīga darba uzteikuma gadījumā. Šāds prasības
pieteikums būs pirmais manā
praksē,” saka Jelgavas konsultatīvā centra vadītāja.
Pirmo darbības mēnešu laikā
Jelgavas konsultatīvā centra vadī-

tāja sākusi apzināt reģiona arodorganizācijas Zemgales rajonos.
Apkaimē vairāk gan ir tādu uzņēmumu, kuri veras ciet, tomēr ir
arī jauni darba devēji – 200 darba
vietas būs autorūpnīcā, kura taps
sadarbībā ar Krieviju.
Nesen centrā tikās visas arodorganizācijas, kuras ietilpst sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrībā
LAKRS. Laba sadarbība izveidojusies gan ar Valsts darba inspekciju, gan ar pilsētas domi, kura ir
atsaucīga.
Konsultatīvajiem centriem visā
Latvijā ir vienādi apmeklētāju
pieņemšanas laiki. Konsultanti
pieņem pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 14, bet
otrdienās – no pulksten 14 līdz
18. Adreses un citas koordinātes
meklējiet uzziņās vai LBAS mājas
lapā internetā!
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PROJEKTU AKTIVITĀTES

STARPTAUTISKĀS ZIŅAS
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CILVĒKI
PIRMAJĀ VIETĀ
LBAS kapacitātes
stiprināšanai
Eiropas Sociālā fonda projekts
„Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības administratīvās
kapacitātes stiprināšana”

Zanda Grundberga,
projekta vadītāja

2009.gada 1.janvārī Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība (LBAS)
uzsāka īstenot Eiropas Sociālā
fonda projektu „Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana”.
Pašā gada sākumā LBAS pulcēja labākos no labākajiem sadarbības partneriem uz ikgadējo pasākumu „Sadarbības partneris
2008”.
Ir uzsākta aktivitāte „Arodbiedrību reģionālās sadarbības
tīkla izveide un koordinācija”, kuras ietvaros piecos Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Latgalē,
Vidzemē un Rīgas reģionā – strādā pa vienam arodbiedrību reģionālajam koordinatoram. Koordinatoru galvenie darba uzdevumi
ir darbs pie jaunu biedru iesaistes,
došanās uz uzņēmumiem, konsultācijas ar darbiniekiem un arī
darba devējiem, arodbiedrību
kustības veicināšana un tās darbības izskaidrošana, darbs pie nozaru un arodorganizāciju sadarbības stiprināšanas.
Sākot ar šī gada aprīli, projekta
aktivitātes „Apmācību programmu izstrāde un apmācību organizēšana” ietvaros tiks izstrādātas
trīs dažādas apmācību program-

mas: „Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība – nacionālā,
reģionālā un uzņēmumu līmenī”,
„Mehānisms sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un
īstenošanā” un „Arodbiedrību
struktūru kapacitātes stiprināšana”. Katrai no trim apmācību
programmām tiks īstenoti 30 apmācību kursi, un kopskaitā 90 apmācību kursu laikā tiks apmācīti
aptuveni 1800 cilvēki.
Vēl viena jau uzsākta aktivitāte
ir normatīvo aktu un politikas
dokumentu ekspertīze. Lai mērķtiecīgi strādātu pie trīspusējā sociālā dialoga pilnveides un attīstības nacionālajā, reģionu un uzņēmumu līmenī, kā arī aktīvi iesaistītos rīcībpolitikas izstrādē un
īstenošanā, nepieciešamas vispusīgas zināšanas par Latvijā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem
normatīvajiem tiesību aktiem,
politikas dokumentiem, konvencijām un nostādnēm. Ekspertīžu
ietvaros sniegtie ziņojumi būs
pieejami arī publiski.
Un visbeidzot, protams, jāpiemin aktivitāte, kuras ietvaros ir
iznācis šis izdevums, kas pašlaik
ir jūsu rokās - „Biļetenu sagatavošana un izdošana”. Tās ietvaros
katru ceturksni līdz pat 2015.gada
vidum tiks sagatavotas un līdz lasītājiem nonāks pavisam 26
„LBAS Vēstis”, katra no tām 5000
eksemplāru lielā tirāžā. Tajā atradīsiet informāciju par aktualitātēm nacionālā, reģionu un uzņēmumu līmeņa sociālā dialoga īstenošanā, dažādu juridisko un
darba drošības jautājumu skaidrojumu, informāciju par notikumiem starptautiskajā dzīvē, LBAS
īstenoto Eiropas Sociālā fonda
projektu aktivitātēm, kā arī daudz
citas, ikvienam strādājošajam noderīgas informācijas.

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) pieprasa Eiropai
jaunu sociālo vienošanos.

Par darba tiesībām un
darba drošību
Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba attiecību un
darba drošības normatīvo
aktu praktiska piemērošana
nozarēs un uzņēmumos”

Linda Romele,
projekta vadītāja

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība šo projektu uzsāka
2008.gada 1.septembrī. Pilnībā
ir uzsākta aktivitāte “Konsultāciju sniegšana darba tiesību un
darba drošības jomā”. Aktivitātes ietvaros tiek sniegtas konsultācijas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā.
Projekta ietvaros tiek sagatavoti arī prasību pieteikumi tiesai, kuru skaits arī strauji pieaug. Februāra mēnesī Rīgas
konsultatīvā centra konsultants
Kaspars Rācenājs sagatavoja 29
prasību pieteikumus tiesai. Galvenokārt prasību pieteikumi
tiek sagatavoti par darba devēja
uzteikumu pārbaudes laikā,
darba koplīguma nepildīšanu,
darba samaksas neizmaksāšanu, nelegāli nodarbinot, utt.
Nākamā lielākā aktivitāte
projektā ir apmācības. Pavisam
projekta ietvaros tiks izveidotas
4 apmācību programmas. Pirmās apmācību programmas ietvaros tiks izstrādāti 20 apmācību moduļi darba aizsardzībā
profesionālo skolu pasniedzējiem; viena programma būs par
sociālo dialogu darba tiesību

jomā un divas - par darba aizsardzības jautājumiem.
Martā tika uzsākts darbs pie
metodiskā materiāla “Darba
koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” izstrādes. Paralēli tam tika uzsākts darbs pie
rokasgrāmatas uzticības personām. Marta un aprīļa mēnesī
tiks organizēta informatīvā
kampaņa par projekta aktivitātēm 12 Latvijas vispārizglītojošās skolās – katrā no reģioniem
3 skolās – vienā pilsētas, vienā
rajona un vienā reģiona skolā.
Martā iznāca arī pirmais informatīvā biļetena numurs 300
000 eks. lielā tirāžā, kuru plānots izplatīt visā Latvijā.
Pavisam projekta ietvaros
tiks izdoti 20 biļeteni piecu gadu laikā. Projekta ietvaros reizi
mēnesī LBAS un dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem būs iespēja piedalīties Latvijas Radio I raidījumā „Krustpunkti”. Martā tika organizēta
pirmā aptauja par darba tiesību
un darba drošības normatīvo
aktu piemērošanu uzņēmumos.
Pavisam projekta ietvaros tiks
organizētas 15 šādas aptaujas –
3 aptaujas katru gadu.
Projekta ietvaros tiks organizēts ikgadējs darba tiesību labās
prakses konkurss un izdots pārskats, martā tika veikts pētījums par darba tiesībām un
drošību – veiktas 10 padziļinātās intervijas ar viedokļu līderiem – ekspertiem, kā arī organizētas 4 fokusgrupu diskusijas
Rīgā, Liepājā un Daugavpilī.
Šobrīd notiek gatavošanās
Vispasaules Darba drošības
dienai veltītajai konferencei,
kura notiks 27. un 28.aprīlī, kā
arī vairāku citu aktivitāšu norisei.

no ETUC materiāliem tulkojusi
Ariadna Ābeltiņa

ETUC ģenerālsekretārs Džons Monks izpildkomitejas sēdē
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EIROPAS ARODBIEDRĪBAS
Savu prezidentūru ES Čehija
uzsāka šogad, un centrālā tēma
tās politikā ir darba tirgus
mobilitāte.
no ETUC materiāliem tulkojusi
Ariadna Ābeltiņa

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) Čehijas valdības pārstāvim iesniedza dokumentu ar
arodbiedrību galvenajām prasībām
turpmākai rīcībai. Čehijas Ministru
prezidenta vietnieks visas šīs prasības noraidīja. ETUC vadība tikās ar
Čehijas Ministru prezidentu un
brīdināja viņu, ka Čehijas kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts
un Eiropas institūciju nepārtrauktā
atteikšanās no konkrētas rīcības apdraud arodbiedrību atbalstu brīvai
pārvietošanās iespējai un ES vienotā tirgus principiem.
ETUC vadība sarunās ar Čehijas valdību uzsvēra nepieciešamību pēc Sociālā Progresa protokola, cīņas pret Eiropas Kopienu

tiesas nesenajiem lēmumiem un
izmaiņām Direktīvā par darbinieku norīkošanu. Čehijas valdība
un Ministru prezidents noraidīja
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas viedokli. Pēc viņa domām,
recesiju izraisīja valdību pārāk
liela iejaukšanās un pārāk daudz
regulējošas kārtības.
Eiropas Komisija mēģina atlikt
jebkuru rīcību darbinieku norīkošanas jomā, uzsverot, ka tā ir
lūgusi sociālos partnerus veikt
pētījumu par problēmas nopietnību, ko izraisa norīkotie darbinieki. Uz to ETUC atbildēja, ka
arodbiedrību piedalīšanās pētījumā nevar tikt izmantota kā atruna
Eiropas Komisijas bezdarbībai.
Jau tagad ir acīmredzams, ka
Čehijas prezidentūra būs šķērslis
Eiropas Arodbiedrību konfederācijai, un šis fakts pastiprina nepieciešamību pēc ļoti augstas aktivitātes kampaņu veidošanas stratēģijā.

Ne jau savas kļūdas pēc darbinieki
maksā ļoti augstu cenu par biznesa
pasaules alkatīgajām un neapdomīgajām pārmērībām, īpaši banku jomā; bezdarbs strauji pieaug, izplatās
nabadzība un nedrošie darbi, pirktspēja samazinās un sabiedrības parāds palielinās. Šajā sakarā ETUC
uzsāk cīņu par jaunu sociālo vienošanos Eiropā, piedāvājot plānu ar
pieciem galvenajiem punktiem.
• Plaša atveseļošanas programma, lai aizsargātu nodarbinātību
galvenajās ražošanas nozarēs, lai ieguldītu jaunās ilgtspējīgās tehnoloģijās un saglabātu būtiski svarīgus
sabiedriskos pakalpojumus.
• Labāku samaksu un pensijas,
stiprākas labklājības valstis, lielākus
pabalstus, lai aizsargātu pirktspēju,
un efektīvas piedalīšanās tiesības,
kas nepieciešamas, lai atbalstītu un
palīdzētu ekonomikai.
• Eiropas Kopienu tiesas neseno

lēmumu, kas ir labvēlīgāki tirgus
brīvībām nevis pamattiesībām un
koplīgumiem, apturēšanu, apstiprinot sociālus iekšējā tirgus mērķus
un garantējot vienlīdzīgu attieksmi
un vienādu algu „norīkotajiem”
darbiniekiem – migrantiem.
• Efektīva finanšu tirgu regulēšana, taisnīga bagātības sadale un neatgriešanās pie „kazino” kapitālisma
vai „parasta biznesa”, kā tas ir bijis
iepriekšējos 20 gados finanšu tirgos.
• Eiropas Centrālās bankas apņemšanās un saistības izaugsmei un
pilnai nodarbinātībai, nevis tikai cenu stabilizēšanai.
ETUC organizē Eiropas Akciju
dienas 14., 15., 16.maijā ar demonstrācijām lielākajās Eiropas
pilsētās:
14.maijā – Madridē, 15.maijā –
Briselē, 16.maijā – Berlīnē un Prāgā.
ETUC aicina savas dalīborganizācijas – ES dalībvalstu arodbiedrības – atbalstīt Eiropas Akciju dienas, veidojot nacionālas delegācijas
un piedaloties minētajās demonstrācijās.

Starptautiskajā arodbiedrību manifestācijā Ļubļanā 2008. gada jūnijā
piedalījās arī LBAS dalīborganizācijas - LVSADA, LIZDA un lauksaimnieki
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ATPŪTAI

Starptautisko
Krustvārdu mīkla
arodbiedrību
pasākumu kalendārs

3 burti: AKA, ASV, DUS, LŪK,
SĒT, TOP, UPE, VAR.
5 burti: ADATA, AGATE, ALNIS, AMATA, APAUT, BULTA,
KRĪZE, LELLE, MĀCĪT, NAFTA,
PAKTS, PUTNS, RADĪT, RONDO, SAKTA, SALTO, SEKTA,
SKALS, SOMAS, SPARS, STARA,
SUSLA, SVARS, VALDE.
7 burti: ANANASI, DROŠĪBA,
KAUNATA, KLAPATO, KLEISTI,
MEITENE, NESMUKA, NOZARES, PADOMES, PEDEDZE,
PRASĪBA, SASVĪST, SLĀTAVA,
TALLINA, VALDĪBA, VIENĪBA.
13 burti: ARODBIEDRĪBAS,
KONFEDERĀCIJA.

Jūsu uzdevums - aizpildīt šīs
mīklas zīmējumu ar dotajiem
vārdiem.

sastādīja LĪVIJA KIVKUCĀNE

Aprīlis
1.-4. aprīlis – Spānijas Arodbiedrību konfederācijas (UGT-E)
kongress, Madride
16.,17. aprīlis - Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkla
(BASTUN) sanāksme, Minska
18. aprīlis – Starptautiskās
Arodbiedrību
konfederācijas
(ITUC) sanāksme, gatavojoties Apvienoto Nāciju konferencei pret rasismu un ksenofobiju, Ženēva
28. aprīlis – Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Valdes
sēde, Brisele
28. aprīlis – Starptautiskā piemiņas diena bojā gājušajiem un ievainotajiem darbiniekiem. 2009.
gada tēma „Labu arodveselību visiem darbiniekiem!”
Baltijas valstu arodbiedrību padomes sanāksme
Maijs
1. maijs – Starptautiskie Darba
svētki
11.-15. maijs – Norvēģijas
Arodbiedrību
konfederācijas

(LO-N) kongress, Oslo
12. maijs – Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) jauniešu
komitejas sanāksme, Brisele
12. maijs – Starptautisko Reģionālo arodbiedrību centru 1.konference par pārrobežu koplīgumiem,
Brisele
14., 15., 16. maijs – Eiropas
Arodbiedrību
konfederācijas
(ETUC) Eiropas demonstrācijas
pret krīzi Briselē, Berlīnē, Prāgā,
Madridē
27.-29. maijs – Eiropas Transporta federācijas (ETF) kongress,
Ponta Delgada
Jūnijs
3.-19. jūnijs – Starptautiskās
Darba organizācijas (SDO) 98.konference, Ženēva
8.-11. jūnijs – Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas (EPSU) kongress, Brisele
22. jūnijs – Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Izpildkomitejas biroja 5. sanāksme,
Brisele

Atbildē - teksts, ko veido burti
dzeltenajos numurētajos lauciņos.
Atbildes iesūtāmas līdz 1.
maijam. Adrese - Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība, Rīga,
Bruņinieku iela 29/31, 407.kab.,
LV 1001, vai elektroniski - sanita.lorence@lbas.lv. Trīs pareizo
atbilžu iesūtītāji saņems LBAS
balviņas !
6

.

.

.
5

9

7

8
1
.

3

.

.

.

14

k r ī z e
4

Konkurss
Ko pagājušā gada Meža dienās LBAS priekšsēdētājs
Pēteris Krīgers saka LBAS ārējo sakaru koordinētājai
Ariadnai Ābeltiņai?
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Vārds, uzvārds:
Adrese:
Telefons:

Atbildes sūtiet Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Rīga, Bruņinieku
iela 29/31, 407.kab., LV 1001, vai elektroniski - sanita.lorence@lbas.lv.
Asprātīgāko atbildi publicēsim nākamajā izdevuma “LBAS Vēstis” numurā!

Šis biļetens “LBAS Vēstis” ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu
atbalstu. Par biļetena “LBAS Vēstis” saturu atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

