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2. aprīlī ap 10 000 pedagogU no visas Latvijas pulcējās Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētajā protesta gājienā.
Skolotāji un zinātnieki vēl joprojām cer, ka izglītības reforma valstī notiks pārdomāti, lai gan daudzas pazīmes liecina par pretējo



Par Krīzes likumu
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība (LBAS) LR Saeimas
priekšsēdētājam Gundaram
Daudzem un Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim
iesniegusi priekšlikumu izstrādāt likumu ekonomiskās recesijas periodam, kas būtu spēkā
līdz 2012.gada 1.janvārim.

Likumam jāaptver visas likumdošanas pagaidu izmaiņas, kuras
nepieciešamas, lai valsts un tajā
funkcionējošie uzņēmumi pārvarētu krīzi un pēc tam atgrieztos
normālā režīmā.
LBAS piedāvā visus šobrīd aktuālos ministriju, darba devēju un
arodbiedrību priekšlikumus apkopot un steidzamības kārtā izskatīt
Nacionālās Trīspusējās sadarbības
padomes Darba lietu trīspusējā sa-

darbības apakšpadomē (DLTSA),
pieņemot tos par pamatu Krīzes
likumam, kā arī uzdot Labklājības ministrijas Darba departamentam steidzamības kārtā uz
DLTSA radītā pamata izstrādāt
speciālu likumu krīzes radīto seku ierobežošanai.
LBAS priekšlikums paredz, ka
tādējādi nebūtu nepieciešams
grozīt Darba likumu, likumu
«Par valsts pensijām», «Par
valsts sociālo apdrošināšanu»,
«Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam», «Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām», Valsts sociālo pabalstu likumu un vairākus citus normatīvos aktus. Tā vietā visas izmaiņas
tiktu iekļautas vienā terminētā
likumā, kas nodrošinātu arī gro-

zījumu caurspīdīgumu un pārskatāmību.
«Mūsu piedāvātais variants
ļautu izvairīties no sociālās spriedzes, cilvēki gūtu skaidru informāciju un spētu piedalīties likumu grozījumu izstrādāšanā un
apspriešanā, atgūstot ticību tiesiskajai kārtībai valstī, un vienlaicīgi netiktu pārkāpts tiesiskās
paļāvības princips,» norāda
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
LBAS uzskata, ka īpašu likumu varētu izveidot īsā termiņā,
jo visas ieinteresētās puses savus
priekšlikumus jau ir izteikušas,
šobrīd tos atliek vien apkopot
vienā dokumentā. «Laikā, kad
ekonomika joprojām turpina lejupslīdi, valstij ir jānodrošina
ilgtermiņa stabila uzņēmējdarbī-
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bas tiesiskā vide un jārada cilvēkos pārliecība, ka valsts garantē
darba tiesisko attiecību prognozējamību un funkcionēšanu,»
uzsver P.Krīgers.
Lai priekšlikums tiktu īstenots, LBAS aicina apturēt visu
likumprojektu un likumu izskatīšanu valdībā un Saeimā, kas
saistīti ar krīzes situācijas pārvarēšanu, tomēr tiek virzīti vienpusēji, bez saskaņošanas ar sociālajiem partneriem.
Arodbiedrības jau vairākkārt
ir uzsvērušas, ka tās būtu gatavas
atbalstīt grozījumus normatīvajos aktos, kas vērsti uz krīzes situācijas pārvarēšanu uz darba
ņēmēju sociālā nodrošinājuma
rēķina tikai tādā gadījumā, ja
grozījumi būtu spēkā īsā, pārskatāmā termiņā.
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SOCIĀLAIS DIALOGS

NTSP sēdē
20. maijā notika Nacionālās
trīspusējās sadarbības padomes
(NTSP) kārtējā sēde, kurā nolēma precizēt un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus
Darba likumā, kas paredz piemaksu samazināšanu par virsstundu darbu, nakts darbu un
darbu svētku dienās un likumprojektu „Par vienotu valsts un
pašvaldību institūciju un amatpersonu (darbinieku) atlīdzības
sistēmu”, kas paredz valsts un
pašvaldību darbinieku saņemto
atlīdzību samazinājumu vidēji
par 20%. Jautājumā par grozījumiem skolotāju apmaksas
sistēmā vēl tiks meklēts kompromisa risinājums.
SAnita lorence

Diskusijā par Labklājības ministrijas izstrādātajiem grozījumiem
Darba likumā, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība kategoriski iebilda pret piedāvāto atlaišanas pabalstu samazināšanu.
NTSP nolēma lūgt sociālos partnerus, Labklājības ministriju,
Ekonomikas ministriju nedēļas

laikā precizēt Labklājības ministrijas piedāvāto grozījumu redakciju par piemaksu samazināšanu par virsstundu darbu, nakts
darbu un darbu svētku dienās,
nosakot, ka piedāvātie grozījumi
ir spēkā ekonomiskās krīzes laikā, un virzīt dokumentu izskatīšanai Ministru kabinetā.
Izglītības un zinātnes ministrija ziņoja par izglītības
un zinātnes situāciju Latvijā.
Skolēnu skaita samazināšanās
nosaka nepieciešamību pāriet
uz
finansēšanas
sistēmu
„nauda seko skolēnam”, veikt
izglītības iestāžu konsolidāciju, kā arī mainīt pedagogu
atalgojuma sistēmu. Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
iebilda ministrijas priekšlikumam palielināt pedagoga
likmi no 21 līdz 27 kontaktstundām nedēļā, piedāvājot kā kompromisu noteikt
likmi 24 kontaktstundas nedēļā un paredzēt, ka ar 2011.
gadu pedagoga slodzes likme
tiek atkal samazināta.

Aktualitātes īsumā
● Industriālo nozaru arodbiedrība (LIA) ir kategoriski
pret izmaiņām Darba likumā,
kurās darba devēji rosina samazināt piemaksas par nakts darbu. LIA paziņojumā teikts: „Izvērtējot mūsu nozares uzņēmumus, kuros notiek nepārtraukta
ražošana, kategoriski neatbalstām DL grozījumus, kas paredz,
ka piemaksa par nakts darbu samazināma no 50% līdz 30%, jo
šo riska faktoru nav iespējams
novērst nepārtrauktā ražošanā.
Uzskatām, ka šo piemaksu nedrīkst samazināt pat krīzes laikā, jo darbinieki un arodbiedrības jau ir nākušas pretī darba
devējam koplīguma nosacījumu
samazināšanā, bezalgas atvaļinājumiem, nepilnai darba nedēļai.”
● 15. maijā notika Dzelzceļnieku un satiksmes nozares
arodbiedrības (LDzSA) kon-

gress. Risinājās diskusija ar Ministru prezidentu un nozares
uzņēmumu vadītājiem, tika pieņemtas rezolūcijas, vērstas uz
nozares aktuālākajām problēmām un to risinājumu. Par
LDzSA priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Savēlijs Semjonovs, vietnieku – Aleksandrs
Muhlinkins.
● Kongress notika arī Pašvaldību darbinieku arodbiedrībai (LPDA), kurā par LPDA
priekšsēdētāju tika ievēlēta Lidija Legzdiņa, par viņas vietnieci – Inese Lāčauniece.
● Starptautiskā Arodbiedrību
konfederācija (ITUC) organizē
5. Baltijas jūras valstu arodbiedrību jauniešu vasaras skolu Palangā no 26.06. līdz 1.07. par jaunu biedru iesaisti un organizāciju stiprināšanu. LBAS
šogad pārstāvēs 5 jaunieši no
dalīborganizācijām.

Par vides jautājumiem
Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome
(VALTSA) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP)
institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido Vides ministrijas
(VIDM), Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) un
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības (LBAS) izvirzītie
kopumā 15 pārstāvji.
Tā ir viena no septiņām NTSP
apakšpadomēm.
SAnita lorence

No LBAS VALTSA darbojas: Egils
Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja
vietnieks, Aivars Sīmansons, Latvijas Meža nozaru arodu biedrības
priekšsēdētāja vietnieks, Alberts
Odzelevičs, Sabiedrisko pakalpojuma darbinieku arodbiedrības
„LAKRS” darba aizsardzības speciālists, Ēriks Tauriņš, Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, a/s „Pasažieru vilciens” speciālists, Jāzeps Bondars, arodbiedrība „ENERĢIJA”, Rīgas elektrotīklu
speciālists.
VALTSA darbību sāka 2006.gada sākumā, un tās darbības mērķis
ir nodrošināt un veicināt valsts,
darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību vides
aizsardzības jomas pilnveidošanā.
VALTSA funkcijās ietilpst politikas plānošanas un normatīvo
aktu projektu, valsts budžeta
projekta pamatnostādņu vides
aizsardzības jautājumos izskatīšana, piedalīšanās vides aizsardzības normatīvo aktu
pilnveidošanā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem un Latvijas Republikas
starptautiskajām
saistībām.

VALTSA piedalās priekšlikumu izstrādāšanā un izskata valdības
ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi vides aizsardzības
jautājumos un dod atzinumus par
šiem ziņojumiem.
LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Egils Baldzēns: „Diskutējam par izmešu samazināšanu un to, vai uzņēmumi pirks vai pārdos citiem izmešu kvotas, kādi jauni izdevumi
būs vai nebūs patērētājiem. Kādu
enerģētikas risinājumu atbalstīt?
Piemēram, jautājums par sadzīves
atkritumu apglabāšanas nodevu,
kuru zināmi lobiji valdībā vēlējās
trīs gadu laikā paaugstināt 10 reizes, „neizgāja cauri”!”
9. aprīļa VALTSA sēdes dienas
kārtībā bija šādi jautājumi: atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana; izmaiņas tiesiskajā regulējumā; enerģijas lietotājs, energoresursi un klimats;
ekonomikas atveseļošana un
enerģētiskā neatkarība.
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STARPTAUTISKĀS ZIŅAS

ETUC aicina uz jaunu
sociālo vienošanos

Apmēram 350 00 cilvēku 14. - 16. maijā izgāja Madrides, Berlīnes, Briseles, Prāgas ielās, lai atbalstītu ETUC Eirodemonstrāciju pret
ekonomisko krīzi. Attēlā - demonstranti Madridē 14. maijā



FOTO ETUC Arhīvs

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina uz jaunu
sociālo vienošanos Eiropā (no
ETUC ģenerālsekretāra Džona
Monka runas Nodarbinātības
samitā Prāgā, 2009.gada 7.
maijā).
tulkojusi Ariadna Ābeltiņa

Neoliberālā ekonomiskā modeļa
dominēšana vairāk nekā 30 gadu
garumā ir izraisījusi ekonomisko
katastrofu, kuru pašreiz piedzīvo
Eiropa un pārējā pasaule. Pārāk
daudz uzpūstais un milzīgu ietekmi pārņēmušais finanšu pakalpojumu sektors padarīts par mūsdienu alķīmijas veidu. Ilgtermiņa piesardzība tika ignorēta, jo Volstrītas,
Londonas un citu lielāko finanšu
centru alkatība un spekulācijas kļuva par dienas kārtību. Rezultāts
pirms sabrukuma bija strauji augošā nelīdztiesība, nedrošo darbu pieaugums un spiediens mazināt labklājības valstu ietekmi, darbinieku
tiesības un koplīgumu slēgšanu. Pie
tā visa tagad vēl jāpieskaita strauji
augošais bezdarbs, sabiedrisko izdevumu samazināšana un piepra-

sījuma krahs daudzās valstīs.
Lai atvieglotu šo situāciju, Eiropas Arodbiedrību konfederācija
(ETUC) aicina uz jaunu sociālo
vienošanos kā dzinuli sociālajam
taisnīgumam, vairāk un labākiem
darbiem.
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) kā galvenais
spēlētājs Eiropas līmenī ir gatava
piedalīties diskusijās un politiku īstenošanā, kas ietekmē sociālās un
nodarbinātības jomas, un ir gatava
cīņai par jaunu sociālo vienošanos Eiropā.
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina: vairāk un
labākus darbus - investēt paplašinātā Eiropas atveseļošanas plānā,
lai mobilizētu jaunu virzību izaugsmei un darbiem. ETUC pieprasa
Eiropas Padomei un Eiropas Komisijai izstrādāt Eiropas Investīciju
plānu ar 1% ikgadēju IKP, lai sagādātu vairāk un labākus darbus, veicinātu inovācijas, pētniecību un attīstību, lai palīdzētu nodarbinātībai
galvenajos industriālajos sektoros,
lai investētu jaunās, „zaļās” un ilgtspējīgās tehnoloģijās un saglabātu

vitāli svarīgos sabiedriskos pakalpojumus.
Stiprākas labklājības sistēmas,
lai sniegtu lielāku drošību un izvairītos no sociālās atstumtības.
ETUC pieprasa jēgpilnu un stipru
Eiropas Sociālo dienas kārtību: saglabāt darbiniekus darba vietās ar
pastāvīgiem ienākumiem un nodrošināt darbinieku aizsardzību, kā
arī atbilstošu apmācību.
Stiprākas darbinieku tiesības
un īstermiņa darba tirgus principu dominēšanas izbeigšanu.
Stiprākas tiesības ir nepieciešamas, lai apturētu pieaugošās nelīdztiesības tendenci. ETUC pieprasa Sociālā progresa protokolu
ar prioritāti sociālajām tiesībām
un kolektīvai rīcībai, kā arī stiprākai Nosūtīšanas direktīvai. Bez
tam ETUC pieprasa efektīvu darbinieku pārstāvniecību un industriālu demokrātiju. Stiprākas darbinieku tiesības ir īpaši steidzami
nepieciešamas, lai apturētu pieaugošo nestandarta un nedrošu darbu dažādu veidu izmantošanu.
Labāku samaksu: stiprākus
koplīgumus. Algu iesaldēšana un

minimālo algu samazināšana ir jānoraida. Tā kā ir pieprasījuma
krahs, ļoti svarīgi nosargāt pirktspēju. Tāpēc ETUC tiecas pēc
koplīgumu sistēmas un algu veidošanas institūciju stiprināšanas
sarunās ar Eiropas Centrālo banku (ECB), kas arī ir ieinteresēta
vairāk un labākos darbos. ECB ir
jāiesaista izaugsmē un pilnā nodarbinātībā, ne tikai cenu stabilizēšanā. ETUC pieprasa, lai Eiropas Centrālajā bankā tiktu izveidota Eiropas sociālo partneru padomdevēju padome.
Eiropas solidaritāte kā aizsardzība pret finanšu kapitālisma
galējībām: efektīva finanšu tirgus
regulēšana, taisnīga bagātību sadale un neatgriešanās pie „kazino
kapitālisma” vai „parastā biznesa”,
kas dominēja pēdējos 20 gados finanšu tirgos, ir būtiska. ETUC
pieprasa vērienīgu Eiropas sociālo
izdevumu palielināšanu, paplašinot Eiropas Struktūrfondu darbību. Jārisina nodokļu konkurences
jautājumi, ko izraisa nenoregulētie
tirgi, tādējādi radot draudus sociālai Eiropai.
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS

Arodorganizācijas sēde Lietuvā
Augstsprieguma tīkla arodorganizācija un uzticības personas
devās uz izbraukuma sēdi
Lietuvā.
Aivis Dišlers,
Augstsprieguma tīkla
arodorganizācijas priekšsēdētājs

Lietuvā enerģētikas sektorā arodbiedrībās ir apmēram 30% no strādājošajiem. Pēc Lietuvas normatīvajiem aktiem – darba devējam
arodbiedrības biedra atbrīvošana
no darba nav jāsaskaņo ar arodbiedrību, taču arodbiedrības aktīvi
strādā un informē savus biedrus
par atbrīvošanu, kā tai pareizi juridiski ir jānotiek. Piemēram, viņi aicina biedrus pēc darba devēja iniciatīvas neiet projām no darba uz
pušu vienošanos, jo tas ļauj darba
devējam pieņemt šajā vietā citu darbinieku, taču, ja darbinieks ir atbrīvots pēc darbinieku skaita samazināšanas, tad darba devējs nevar atjaunot šo darba vietu vismaz gadu.
Lietuvieši ir kļuvuši aktīvāki, vairāk
piedalās protesta akcijās. Piemēram,
policisti rīkoja protesta akciju par
algu paaugstināšanu, bet paši nevarēja piedalīties, jo akcijas notika
darba laikā, tāpēc viņi bija pieaicinājuši dažādus cilvēkus (radiniekus,
draugus, paziņas), kas piedalījās šajās akcijās. Akcijas izdevās un policisti panāca algu pielikumu. Ja akcijas notiek darbdienās, tad daudzi
darbinieki, kuri strādā un netiek uz
šo akciju, izmanto pusdienlaiku, lai
piedalītos un atbalstītu akciju. Lietuvā darbojas trīspusējā padome
(valdība, darba devēju asociācija,
arodbiedrības), kurā skata valdības
izstrādātos likumprojektus. Bija
precedents, kad valdība gribēja palielināt sociālā nodokļa likmi par
1% gan darbiniekam, gan darba devējam. Tika izstrādāti normatīvie
akti, lai to ieviestu, bet trīspusējā padome to neakceptēja.
Ļoti aktīvi Lietuvā darbojas Jauniešu padome, kas organizē dažādus pasākumus un aktivitātes jauniešiem.
Kauņā apmeklējām „Kaunos
elektrinai” – siltumtīklu uzņēmumu. Tur mūs sagaidīja Lietuvas
arodbiedrību konfederācijas Kauņas reģionālās iestādes vadītājs,
VST (austrumu sadales tīkli) arod-

biedrības vadītāja – Dalia Vilimaite
un „Kaunos elektrinai” arodbiedrības vadītāja un arodaktīvisti. Vislielākā interese mūsu arodaktīvistiem
bija par VST arodbiedrības priekšsēdētājas stāstīto: VST privatizēja
“Maxima LT” 2003. gadā. Līdz ar to
visu šo laiku darbinieku algas ir zemākas nekā „Lietuvos energija”
darbiniekiem. Uzņēmumā VST netiek veiktas investīcijas, respektīvi,
tika nopirkts uzņēmums, un tā peļņa veiksmīgi tiek sadalīta starp
īpašniekiem. Jāuzsver, ka šie veiklie
darboņi ir apmēram 35 gadīgi 10
jaunieši ar labu (Šveices augstskolu)
biznesa izglītību.
Šogad viņiem beidzās koplīguma termiņš, un līdz ar to tas bija
jāpārslēdz. Uzņēmuma vadība neielaidās nekādās diskusijās ar arodbiedrības pārstāvjiem. VST arodbiedrība nolēma pārtraukt jebkādas sarunas par koplīgumu un vērsās
Starptautisko
publisko
pakalpojumu konfederācijā (PSI)
ar lūgumu palīdzēt. PSI uzrakstīja
vēstuli VST darba devējam, kurā
minēja, ja nenotiks konstruktīvs

dialogs ar arodbiedrību, tad viņi
būs spiesti vērsties Eiropas Komisijā, jo tā ir PSI sociālais partneris, ar
sūdzību par VST uzņēmumu, kurā
nenotiek sociālais dialogs. VST reakcija uz šo vēstuli bija pozitīva,
pašreiz tur ir noslēgts arodbiedrību

«PSI uzrakstīja vēstuli
VST darba devējam,
kurā minēja, ja nenotiks konstruktīvs dialogs ar arodbiedrību,
tad viņi būs spiesti
vērsties Eiropas Komisijā, jo tā ir PSI sociālais partneris, ar sūdzību par VST uzņēmumu, kurā nenotiek
sociālais dialogs. VST
reakcija uz šo vēstuli
bija pozitīva, pašreiz
tur ir noslēgts arodbiedrību apmierinošs
koplīgums.»

apmierinošs koplīgums. VST darbiniekus neapmierināja algas, viņi
streikoja un panāca algas pielikumu vidēji apmēram par Ls 100.
Lietuvā ir izveidots jauns uzņēmums LEO LT. Šis uzņēmums
veidots kā patronāžas kompānija,
par kuras meitas sabiedrībām
kļuva trīs Lietuvas energokompānijas - valstij piederošie enerģētikas uzņēmumi “Lietuvos energija” un “Rytu skirstomieji tinklai”,
kā arī privātais VST. Savukārt
VST bijušajiem īpašniekiem tagad pieder 30% akciju no šī lielā
uzņēmuma, un viņi ir tikuši pie
iespējas piedalīties jaunās atomstacijas celtniecībā.
Tas kārtējo reizi apliecina vien
to, ka enerģētikas uzņēmumiem
ir jāpieder valstij, jo pietika ar 5
gadiem, lai Lietuva saprastu, ka
ir jāatgūst VST uzņēmums, tas
gan viņiem prasīja 30% akciju no
LEO LT.
Mājupceļā notika galvenās uzticības personas darba aizsardzībā
vēlēšanas, kuru rezultātā par to tika ievēlēts Imants Muižnieks.

Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un Lietuvas arodbiedrību
pārstāves - (no labās) Dalia Vilimaite, Austrumu sadales tīklu arodbiedrības vadītāja



FOTO A . Dišler a personīgais arhīvs

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
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Brīdini darba devēju!
Šajā «dižķibeles» laikmetā jau
bezmaz par normu kļuvis tas,
ka darba devējs darbiniekam
aiztur algas izmaksu, neizmaksā atvaļinājuma naudu vai
atlaišanas pabalstu...

Ko darbinieks var darīt šajā gadījumā? Pirmais solis ir – mutiski
vai rakstiski griezties pie darba
devēja, var sūdzēties Valsts darba
inspekcijā, vai arī doties taisnā
ceļā uz tiesu.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) jurists Kaspars
Rācenājs iesaka kā vienu no pirmajiem soļiem izmantot rakstisku darba devēja brīdinājumu.
Blakus lasāmais „Pirmstiesas brīdinājums” ir K. Rācenāja izstrādāts dokuments, un kā rāda LBAS
jurista pieredze, tad uzņēmēji,
kas tiešām vēlas turpināt uzņēmējdarbību, uz šāda veida brīdinājumu atsaucas pozitīvi.
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Krīzes ir pārejošas
Šajā laikā, kad vietā un nevietā,
katra vārda galā piesauc «krīzi»,
cilvēki ir iedzīti tik dziļā depresijā, ka bez iebildumiem pieņem
visu, kas ar viņiem notiek.

Māris Leja,
Sakaru darbinieku arodbiedrības
organizācijas daļas vadītājs

Visapkārt dzirdam, kā samazina
algas, kā nodokļus maksā no «minimālās» vai nemaksā vispār, kā
piemaksas par papildu darbu un
virsstundām kļuvušas par sen aizmirstu greznību, kā bez liekām ceremonijām paziņo par atlaišanu
un momentā esi «brīvs kā putns
gaisā».
Likuma pieminēšanu šādās situācijās labākā gadījumā uztver kā
neizdevušos joku. Nav arī brīnums, ja pat no augstām tribīnēm
izskan apgalvojumi: «Ir krīze - par
likumiem un likumību aizmirstiet!».
Ja uzņēmumā ir arodorganizācija, ja tā ir pietiekami ietekmīga,
lai būtu līdzvērtīgs partneris sociālajā dialogā ar darba devēju, tad arī
šajā grūtajā laikā daudzas lietas notiek citādāk.
Sakaru nozares lielākajos uzņēmumos, kur ir stingras un noturīgas arodbiedrību tradīcijas, nav
iedomājama algu izmaksa «konvertos». Gan Latvijas Pasts, gan
Lattelecom, kā arvien, ir stabili lielāko nodokļu maksātāji.

«Tur, kur ir arodbiedrība, viss notiek
citādāk – civilizētāk,
cienot likumu un
cilvēka tiesības, ar
pārliecību, ka visas
krīzes ir pārejošas.»

Arodbiedrībai ir pieejama ticama informācija par uzņēmuma
reālo ekonomisko stāvokli un attīstības perspektīvām. Par to tiek informēti darbinieki, tāpēc arī spriedze ir ievērojami mazāka. Ne velti
saka – pat slikta ziņa ir labāka par
neziņu.
Bet sliktu ziņu šogad pietiek, sākot jau ar tā saukto «dziedošajā
naktī» pieņemto «Taupības likumu» (likumu «Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzību 2009.gadā»). Tomēr arī šeit arodbiedrībai,
izmantojot savas iespējas, izdevās
ierobežot likuma «paplašinātu»
piemērošanu. Informējot ārzemju
akcionārus, panācām, ka likums
netiek vērsts pret valsts kontrolēto
komercsabiedrību darbiniekiem.
Sekojam, lai to nepiemērotu zemu
atalgotām darbinieku kategorijām,
lai likuma aizsegā netiktu iznīcinātas visas gadu gaitā panāktās koplīgumu papildus garantijas.
Protams, bija piekāpšanās, parakstītas atsevišķas vienošanās par
dažu koplīguma sociālo garantiju
apturēšanu līdz 2009.gada beigām.
Taču tas noticis nevis mehāniski,
bet pārrunu un saprātīgu kompromisu rezultātā – pēc tam, kad visi
priekšlikumi rūpīgi izvērtēti, apzināts arodbiedrības biedru viedoklis, organizētas paplašinātas arodbiedrības aktīva sanāksmes galīgo
lēmumu pieņemšanai.
Ļoti svarīgs arodbiedrības darbības aspekts ir darbinieku juridiskā izglītošana un tiesiskā aizsardzība.
Mums ir zināmi gadījumi, kad
darbinieki pašu nezināšanas vai
darba devēja ietekmes rezultātā
parakstījuši «pušu vienošanās» ar
sev nelabvēlīgiem nosacījumiem.
Cilvēki nezina savas tiesības, ne
darba līgumus slēdzot, ne izdarot
grozījumus tajos, ne darba laika,
ne papilddarba, ne virsstundu uzskaitē – šādos gadījumos darba devējs nekautrējas šo nezināšanu izmantot savā labā.
Šobrīd vienlīdz svarīgi, lai darbinieki pilnībā apzinās un izmanto
savas tiesības, bet darba devējs

Uzņēmuma «Citrus Solutions» darbinieki Edvīns Logins un
Andris Strazdiņš ir informēti par savām darba tiesībām, jo ir
arodbiedrības biedri



precīzi ievēro attiecīgās procedūras
un likuma prasības. Tāpēc arodbiedrības juristi nodarbojas gan ar
darbinieku izglītošanu un konsultēšanu, gan darba devēju rīcības
kontroli un uzraudzību.
Vēl viens jauns, līdz šim praktiski neizmantots arodbiedrības spēka pielikšanas punkts – uzņēmuma
interešu lobēšana jeb interešu atbalstīšana, ar mērķi piesaistīt papildu darbu apjomus, lai saglabātu
uzņēmumos esošās un radītu jaunas darba vietas.
Sadarbojoties ar citām mūsu
nozares arodbiedrībām, piedalāmies Eiropas mēroga arodbiedrību
iniciatīvās. Atbalstām tā sauktās
«Telekomunikāciju paketes» ieviešanu, kas sola jaunas darba vietas
caur investīciju piesaisti un interneta risinājumiem telekomunikāciju nozarē.
Pasta nozarē atbalstām «Regulācijas paketi», kurā ietvertas reko-

FOTO Mārtiņš Pužul s

mendācijas arodbiedrību nostājai
privatizācijas, universālā pakalpojuma un regulatora darbības jautājumos.
Uzskatām, ka visi šie priekšlikumi veicinās nozares sakārtošanu
un uzņēmumu attīstību.
Esam iesnieguši arī konkrētus
priekšlikumus grozījumiem vairākos likumos, kuru mērķis, kontekstā ar mūsu valsts pārvaldē
notiekošajām reformām, mazināt administratīvi birokrātiskos
šķēršļus, atvieglot pieejamību Eiropas struktūrfondiem, attīstīt
jaunus pakalpojumus un ārpakalpojumu piedāvājumus, nodrošināt sociāli atbildīgu uzņēmumu
priekšrocības valsts pasūtījumu
saņemšanai.
Rezumējot gribas apgalvot – tur,
kur ir arodbiedrība, viss notiek citādāk – civilizētāk, cienot likumu
un cilvēka tiesības, ar pārliecību, ka
visas krīzes ir pārejošas.
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Svarīgi just kopīgo spēku
Vidzemē darba tirgus situācija
ir nopietna – aprīlī bezdarba
līmenis, piemēram, Valmieras
rajonā bija 10,6%. Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības
(LBAS) Vidzemes reģionālā
konsultatīvā centra (KC)
mītne ir Valmieras Kultūras
centrā, un, kopš tā atvēršanas
februārī, sniegto konsultāciju
skaits jau sniedzas pāri septītajam desmitam. KC vadītāju
Lindu Pētersoni pārsteidz
darbinieku neinformētība par
elementārām darba tiesībām.
Sanita lorence

Valmieras pusē strādājošie arodbiedrību konsultantiem jautā par
darba līguma uzteikumiem un
grozījumiem, štatu samazināšanu, neizmaksātām darba samaksām, par bezalgas atvaļinājumiem, darba aizsardzību, darba
koplīgumiem un daudz ko citu.
«Prieks, ka cilvēki nāk vēl pirms
dažādu dokumentu parakstīšanas un vaicā pēc padoma, – tad
varam palīdzēt daudz efektīvāk,»
saka Linda.
«LBAS konsultatīvais centrs
Valmierā ir atvēries īstajā laikā,
jo šodien ļoti daudziem cilvēkiem vajadzīgs padoms un juridisks atbalsts darba tiesību jautājumos,» saka Mudīte Virza, KC
koordinatore. «Ar vadītāju ļoti
labi sastrādājamies – es ar savu
pieredzi un Linda ar savu jaunību, aizrautību, degsmi, vēlēšanos
strādāt ar ļoti lielu uzcītību,» atzīst Mudīte Virza, kura jau 20
gadus ir arī uzņēmuma «Valmieras stikla šķiedra» arodorganizācijas priekšsēdētāja.
Viens no pirmajiem darbiņiem bija – sapulcināt kopā Valmierā esošo pirmorganizāciju
priekšsēdētājus. Izrādījās, ka tas
ir tāds sen nebijis un ļoti vajadzīgs notikums. Visi atzina, ka ir
gandarījums redzēt, cik mūsu tomēr ir daudz. Ir ļoti svarīgi just
kopīgo spēku. Tagad Valmieras
arodorganizāciju vadītāji tiekas
katru mēnesi, lai pārrunātu
LBAS nacionālā līmeņa aktualitātes, svarīgāko nozarēs un nozī-

mīgāko Valmierā. Nākamreiz
arodorganizāciju priekšsēdētāji
grib dzirdēt par darba strīdiem
un to risināšanas kārtību.
Pašlaik situācija nav tā labvēlīgākā, lai runātu par iestāšanos
arodbiedrībā, tomēr tieši pateicoties šai «dižķibelei», cilvēki
Valmierā meklē arodbiedrības.
Ir gadījumi, kad cilvēki no uzņēmumiem, kuros nav arodbiedrības, vēlas iestāties arodbiedrībā
citā uzņēmumā, piemēram, AS
«Valmieras stikla šķiedra». Tas
nav iespējams, un konsultatīvā
centra darbinieces rosina dibināt
arodbiedrību uz vietas uzņēmumā! Taču reti kurš vēlas uzņemties atbildību, jo cilvēki ļoti baidās pazaudēt darbu.
Mudīte Virza Valmierā ir apzinājusi uzņēmumus, kuros nav
arodbiedrības: «Esmu runājusi
ar darbiniekiem, bet viņi paši
nevēlas uzņemties nekādu atbildību – viņi gribētu arodbiedrību, bet – lai kāds cits to visu
dara.» Daudzi vēlētos konsultatīvajā centrā pa tiešo stāties
arodbiedrībā, taču tas nav iespējams, tāpēc šie cilvēki tiek
novirzīti uz attiecīgajām nozarēm.

«Pašlaik situācija nav
tā labvēlīgākā, lai
runātu par iestāšanos
arodbiedrībā, tomēr
tieši pateicoties šai
«dižķibelei», cilvēki
Valmierā meklē
arodbiedrības. »
Valmierā viena uzņēmuma
vadītājs vēlas atbrīvot no darba
arodorganizācijas vadītāju. Ir
izveidojusies konfliktsituācija,
uzņēmums ir piederīgs sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrībai
LAKRS, nozares arodbiedrība
nepiekrīt atbrīvošanai, un būs
tiesa.
M. Virza atzīst, ka Valmieras
uzņēmumu koplīgumos sociālās
garantijas pārsvarā ir saglabātas.

LBAS Vidzemes reģionālā KC vadītāja Linda Pētersone (no kreisās),
uzņēmuma «Valmieras ūdens» arodorganizācijas priekšsēdētāja Liene
Lapinska, AS «Valmieras piens» arodorganizācijas vadītāja Dzidra Tetere
un KC koordinatore Mudīte Virza pirms Valmieras arodorganizāciju
vadītāju sanāksmes pie AS «Valmieras stikla šķiedra»



Kas pārsteidz – daudzu darba
devēju ārkārtīgi beztiesiskā attieksme pret darbiniekiem. Piemēram, no rīta cilvēki ierodas
darbā – viņus sagaida un pasaka
– jūs varat iet mājās, te vairāk
nekas nenotiks! Ir pat tā, ka
darba devējs fiziski grūsta arodbiedrības priekšsēdētāju. Cits
gadījums - tālbraucējs šoferis,
noslēgts darba līgums, šoferis
saņem minimālo algu, bet paredzētas dažādas piemaksas par
padarīto, komandējuma nauda
u.t.t. Darba līgumā noteikts arī,
ka, ja mašīna ceļā saplīst, visas
izmaksas veic darba devējs. Taču, kad šoferim nupat bija jāremontē mašīna Polijā, darba devējs naudu neatmaksāja, saka šoferis vainīgs. Līdz ar to nav
izpildīts darba uzdevums, un
piemaksu arī nav.
Problēma, kura iezīmējusies
ar atlaišanu no darba Valmierā
– kompensācijas. Darba likumā
ir rakstīts, ka atlaišanas pabalsts

FOTO Anita Martinsone

izmaksājams proporcionāli pie
darba devēja nostrādātajam
darba stāžam, nekur nav teikts,
ka stāžam jābūt bez pārtraukuma. Konkrēts gadījums ir – darbinieks pēc četru gadu pārtraukuma atgriezās strādāt uzņēmumā, kam bija jau cits – akciju
sabiedrības - statuss. Likumā
nav rakstīts, ka jābūt nepārtrauktam darba stāžam, taču
darba devējs maksā mazāk – tikai vadoties no pēdējā darba līguma. Bet, kad jautā cilvēkam,
vai viņš ir ar mieru tiesāties, jo
cita ceļa nav, - nē, ja to manā
vietā darīs arodbiedrība, tad jā,
bet pats gan ne...
Te vietā būtu atgādināt, ka
prasības pieteikumu tiesai bez
maksas var izveidot LBAS reģionālajos konsultatīvajos centros Valmierā, Jelgavā, Liepājā,
Daugavpilī un Rīgā. Vairāk informācijas
meklējiet
http://www.arodbiedribas.lv,
http://www.lbas.lv.
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Kā pārliecināt?
● Divu lieluzņēmumu pieredze, kuros arodbiedrību vadītājas strādā jau 25 gadus!
Abi uzņēmumi 12. maijā, 16 konkurentu vidū, saņēma Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu kā sociāli atbildīgi
Dzidra Tetere, «Valmieras
piena» arodorganizācijas
priekšsēdētāja stāsta, ka:
uzņēmumā – ap 340 darbinieku, arodbiedrībā –
apmēram puse (55%).
Agrāk gan bija pat 80%. Taču vecākās paaudzes cilvēki aizgāja no uzņēmuma, bet jaunajiem ne visiem
ir skaidras arodbiedrību funkcijas.
Pamats, protams, ir koplīgums,
kurš paredz daudz sociālu labumu. To slēdz arodbiedrība, un – ja
nebūs arodbiedrības, nebūs arī
koplīguma. Tajā paredzēti gan papildus atvaļinājumi, gan dažnedažādi pabalsti, gan arī atvēlēta zināma naudas summa ekskursijām
un kultūras pasākumiem, arī ēdināšanas atlaide 15% apmērā. Šie
labumi attiecas uz visiem darbiniekiem – ne tikai uz arodbiedrības biedriem, jo nedrīkstam tā
šķirot un pieļaut tādu zināmu diskrimināciju, kaut gan...
Cilvēkam, protams, vajag arī
atslēgties no darba, just zināmu
pacēlumu, un tad atkal gribas
strādāt, tāpēc šajā laika posmā
īpaši svarīgi ir pasākumi, kuri apvieno cilvēkus. Un patīkami, ka
darba devējs to saprot, sniedzot
atbalstu, piemēram, apmaksājot
ekskursijas ceļa izdevumus.
Aktuālāko informāciju izvietojam arodbiedrības stendā. Atlaišanas gadījumos ļoti rūpīgi izsveram, vai nav iespējams šim cilvēkam atrast uzņēmumā kādu citu
darbu. Tādi gadījumi ir bijuši,
kad neesam administrācijai devuši savu piekrišanu, piemēram,
nesen gribēja atlaist noliktavas
pārzini. Informēju uzņēmuma
vadību, ka, novērtējot viņas apzinīgumu un arī darba pieredzi citos cehos, ir iespējams viņai piedāvāt citu darbu, un pašlaik tas ir
attaisnojies. Tas, protams, stiprina arodbiedrību prestižu, jo cilvēki redz, ka arodbiedrība spēj aizstāvēt.
Arī, ja darbinieku atlaiž uz vie-

nošanās pamata, saskaņā ar koplīgumu garantijas tiek ievērotas,
ņem vērā nostrādātos gadus un
viņš saņem atbilstošu kompensāciju. Ļoti daudzi vēršas ar jautājumiem Valmierā izveidotajā LBAS
konsultatīvajā arodbiedrību centrā, kura darbinieki izbrauc uz
uzņēmumiem un noskaidro stāvokli – tas ļoti palīdz atdzīvināt
arodbiedrības, iesaistīt tajā arī
jaunus biedrus, jo centri konsultāciju neatsaka nevienam.

Zenta Kalvāne, arodorganizācijas priekšsēdētāja
«Daugavpils specializētajā autotransporta
uzņēmumā»: no pašlaik ap
110 uzņēmumā strādājošajiem arodbiedrības
biedri – gandrīz 52%
(agrāk – ap 60%).
Pozīcijas neesam būtiski zaudējuši.
Pie koplīguma strādājām ilgi, katru
gadu tajā ieviešam pa kādai korekcijai. Darba devējā jāmāk ieklausīties un iemantot savstarpēju uzticību. Arvien esam spējuši rast pretimnākšanu un risinājumu, pat
grūtās situācijās iztikt bez asumiem.
Līdz ar “lielķibeli” darba apjomi
un pilsētas finansējums šim gadam
samazinājies uz pusi. Mehanizēto
ielu apkopšanu diemžēl tagad varam veikt tikai trīs dienas nedēļā.
Kopš decembra – ielu apkopējiem
darbavietu skaits samazinājās par
25. Lai saglabātu sanitāros apstākļus tikpat labus kā līdz šim, kad ļoti
labi kopām sev tik mīļo un dārgo
pilsētu, – tagad jāizstaigā ļoti lieli
ceļa gabali. Darbinieki ir apguvuši
tādas iemaņas, ka spēj to paveikt
un, apkalpojot pusotru vai divas
normas, saņemt divas minimālās
algas.
Aizstāvēt darbiniekus bija ļoti
grūti, jo nav kur viņus nodarbināt. Nācās iet uz kompromisu,
izskaidrojot, kāpēc daudziem,
kuriem pienācis priekšlaicīgas

pensionēšanās laiks, izdevīgāk
aiziet tikai tādēļ, ka bija pelnīta
laba alga. Viena otra sieviete vienkārši vairs nespēja veikt lielu darba apjomu, jo sāp kājas, vēnas
paplašinātas... No darba aizgāja
arī tādi, kuri jau vairākus gadus
bija saņēmuši pensiju. Kāda 80
gadus veca trausla, sīka kundzīte
ar slotu gan joprojām darbojas kā
ar pildspalvu rakstāmlietu veikalā...
Kas motivē stāties arodbiedrībā?
Ja notiek darbinieku skaita samazināšana, ja darbaspējas un darba
ražīgums, izglītība un viss cits, kas
nepieciešams darbam, ir vienā līmenī ar tādu darbinieku, kurš nav
arodbiedrības biedrs, – bez šau-

bām, prioritāte paliek «arodbiedram». Tā ir gandrīz vienīgā pozīcija, kur kādam ir priekšroka.
Visi jau redz, ka arodbiedrība
aktīvi darbojas. Pēdējos četrus
gadus ar pilnu autobusu esam
braukuši ekskursijās; ik gadus vedam un peldinām bērniņus akvaparkā... Tur brauc gan biedri, gan
arī tie, kuri nav arodbiedrībā.
Tiesa, braucot kopīgajā ekskursijā, kurai visu gadu esam krājuši
naudiņu, izmaksas dalām ar darba devēju, kurš apmaksā 70%,
arodbiedrība – 30%, un arodbiedrības biedram nekas nav jāpiemaksā. Bet citādi – pie mums
darbojas princips “viens likums,
viena taisnība visiem”.

Daugavpils specializētā autotransporta uzņēmuma arodorganizācijas priekšsēdētāja Zenta Kalvāne (no kreisās) un uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs Valērijs Golubevs ir gandarīti par saņemto
balvu LBAS konkursā par sociāli atbildīgu uzņēmumu
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Atjauno sociālo dialogu
Latvijas Kultūras darbinieku
arodbiedrību federācija
(LKDAF) – priekšsēdētājs Aldis
Misēvičs un juriste Maija Pastare – 29.aprīlī devās vizītē pie
kultūras ministra Inta Dāldera,
lai apspriestu nozares budžeta
plānošanu, izmaiņas finanšu
situācijā un atjaunotu pārtrūkušo sociālo dialogu.
sanitA LORENCE

LKDAF dalīborganizācijas jau iepriekš bija izteikušas gan bažas, gan
vairākus priekšlikumus, kas būtu
jāņem vērā, organizējot nozares
darbu krīzes apstākļos. Pirmām
kārtām, kultūras darbinieki uzskata, ka nedrīkst pieļaut darba algas
samazinājumu visiem vienādi par
20% vai vairāk, jo atalgojuma skala
ir ļoti plaša, turklāt valsts kultūras
iestādēs strādājošie saņem būtiski
lielākas algas nekā pašvaldības kultūras iestādēs strādājošie. Ministrs
atbildēja, ka algu jautājums tiks deleģēts iestāžu vadītājiem. Sarunā
tika skartas arī teātru aktieru un
tehnisko darbinieku algas. Ministrija patlaban strādā pie jaunas darba samaksas sistēmas izveides aktieriem, un arī arodbiedrība tiks
iesaistīta šajā procesā.
Sarunā arodbiedrība vērsa ministra uzmanību uz to, ka 2008. gada nogalē jau tika veikta darbinieku
skaita samazināšana, tādēļ atkārtoti
nedrīkst pieprasīt samazināt darbinieku skaitu, lai nezaudētu speciālistus un kultūras iestāžu piedāvāto
pakalpojumu klāstu.
LKDAF dalīborganizācijas ir
uzsvērušas, ka noteikti jāievēro likumā „Par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” 8.pantā noteiktā norma – saglabājama
mēnešalga (darba alga), kas nav
mazāka par divkāršu minimālās
mēneša darba algas apmēru. Tagad tie būtu Ls 360 pirms nodokļu
nomaksas.
Krīzes apstākļos noteikti jāsaglabā izdienas pensijas, ko paredz
„Valsts un pašvaldību profesionālo
orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likums”. Abas puses

bija pilnīgi vienisprātis, ka šīs pensijas ir saglabājamas. Pagājušajā gadā tikai 59 cilvēki izmantoja šo iespēju.
Pārrunājām jautājumu par
mākslas un mūzikas vidusskolu
reformu. Par to ir jākonsultējas ar
sociālajiem partneriem. Ministrija
pauda nepārprotamu viedokli – ka
šis process netiks sasteigts, un nekas netiks pieņemts deklaratīvi.
Sociālais dialogs starp LKDAF
un KM jāvērtē kā samērā labs. Sākot ar 2005. gadā parakstīto Memorandu „Kultūra 2010”, līdztekus
kuram tika noslēgta Vienošanās
par darba samaksas pieauguma
tempu kultūras nozarē strādājošajiem līdz 2010. gadam, līdz pagājušā gada vidum ministrija ļoti
veiksmīgi pildīja šo Vienošanos,
pat pārpildīja, un kultūras darbinieki beidzot jutās novērtēti. Taču
no pagājušā gada augusta šis sociālais dialogs pārtrūka, jo valstī
iestājās krīze, un ministrijas ierēdņi aizbildinājās, ka nevar sniegt
informāciju, nav kompetenti atbildēt utt. Pārrunās ar ministru, mēs
arī atgādinājām gan par šo Vienošanos, gan par to, ka sadarbība
starp abām institūcijām ir jāatjauno iepriekšējā līmenī.

«Sarunā arodbiedrība
vērsa ministra uzmanību uz to, ka 2008.
gada nogalē jau tika
veikta darbinieku skaita samazināšana, tādēļ
atkārtoti nedrīkst pieprasīt samazināt darbinieku skaitu, lai nezaudētu speciālistus
un kultūras iestāžu
piedāvāto pakalpojumu klāstu.»
Ministrs ir ļoti atvērts visam.
Arodbiedrību darbs viņam nav nekas jauns, jo viņš pats, kad vēl bija
Latvijas Nacionālās operas simfoniskā orķestra mākslinieks, piedalījās operas orķestra mākslinieku
arodbiedrības dibināšanas procesā.
Vēl joprojām nav skaidrības, kā
notiks Rakstniecības, teātra un
mūzikas muzeja restrukturizācija.
Mēs uzskatām, ka tas ir diezgan
neprātīgi šo muzeju sadalīt četrās
jaunās vienībās, kad visā valstī ir
tendence uz apvienošanos. Nesen
Latvijas Vēstnesī varējām lasīt,
kāds tas projekts izskatās, bet tas

vienalga nav pārliecinošs un nedod pilnīgu priekšstatu. Ministrijas arguments ir, ka muzejam nav
ieņēmumu, tas nepelna tik daudz,
cik tajā tiek investēts kā valsts dotācija, bet, manuprāt, tiek aizmirstas daudzas citas lietas, ko muzejs
ir izdarījis, kādēļ tas ir unikāls Latvijā. Tas sen būtu pelnījis Nacionālā muzeja statusu, pašlaik izskatās, ka process iet pretējā virzienā.
Arodbiedrība norādīja arī uz
jaunās Nacionālās kultūras padomes sastāvu, kurā iekļauti darba
devēju organizāciju pārstāvji, muzeju un teātru direktori, bet nav
neviena darba ņēmēju pārstāvja –
sociālā dialoga partnera. Ministrija atzina, ka tā ir kļūda un mēģinās
šo kļūdu vistuvākajā laikā novērst.
Vēl mēs pārrunājām problēmu
par darbinieku vērtēšanu. Mūziķiem un dziedātājiem diezgan bieži tiek noteiktas šīs atspēlēšanas
un atdziedāšanas, un kā tu atspēlēsi, pēc tā būs noteikta Tava darba
samaksa. Arodbiedrību viedoklis
ir – ja reiz Tu esi pieņemts darbā
šajā vietā un tu to vari izdarīt, ko
paredz amata pienākumi, tad nav
nepieciešama šī regulārā sevis „atrādīšana”, jo mākslinieks jau sevi
parāda ikdienas darbā.

LKDAF priekšsēdētājs A. Misēvičs (no labās) pie sarunu galda ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem



FOTO LKDAF Arhīvs

6 / LBAS VĒSTIS / 3. jūnijs, 2009

DALĪBORGANIZĀCIJĀS

LIZDA DOBELĒ
Ceriņziedu laikā, brīdi pirms
mācību gada nobeiguma, LIZDA
Dobeles rajona arodorganizācijas priekšsēdētāja Gaida Reinšmite un Izglītības pārvaldes
vadītāja Maruta Vaļko uz kārtējo
sanāksmi sasauca 37 Dobeles
rajona skolu direktorus un 39
arodorganizāciju vadītājus. Par
aktualitātēm LIZDA darbā
informēja LIZDA speciāliste
vispārējās izglītības jautājumos
Baiba Bašķere un juriskonsulte
Brigita Fricsone.
sanitA LORENCE

B. Bašķere prezentācijā sniedza
LIZDA skatījumu uz izglītības iestāžu tīkla attīstības procesiem. «Patiesībā loģiski šobrīd neko nevar
izskaidrot, jo no Izglītības un zinātnes ministrijas puses runāts tiek
vienīgi par skolotāju atlaišanu un
finansējuma samazināšanu. Mūs
biedē ministres izteikumi, ka par
visām izglītības norisēm turpmāk
būs jāatbild pašvaldībām. Darba
grupā, kurā LIZDA pārstāvji strādā
kopā ar IZM, mēs vienojamies par
vienu, bet pēc tam nākamajā dienā
valdība slēgtajā sēdē pieņem kaut
ko pilnīgi citu,» skumji konstatēja
LIZDA speciāliste.
LIZDA neatbalsta arī IZM Informatīvajā ziņojumā noteikto prioritāšu secību. Arodbiedrība uzskata,
ka pats svarīgākais ir izglītības pieejamība, tad - izglītības kvalitāte un
līdzekļu izmantošanas efektivitāte.
IZM par primāro uzskata līdzekļu
izmantošanu. LIZDA konstatējusi,
ka šī plānotā reforma „Nauda seko
skolēnam” nav saprātīgi izstrādāta
– ir noteikti koeficienti, kā rēķināt
finansējumu, atkarībā no iedzīvotāju blīvuma konkrētajā reģionā, taču
nav noformulēts vienam skolēnam
nepieciešamais finansējums. Joprojām nav skaidrs, kā tiks realizēta
aktivitāte «Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai», un
kā tas ietekmēs izglītības kvalitāti.
Arodbiedrībai nav informācijas par
papildu finansējuma piešķiršanu
pedagogu konkurētspējas veicināšanai un izlietošanas pasākumiem.
Tāpat nav informācijas par to, kas
un kad izvērtēs radītās problēmas

ar nodarbināto skaita samazināšanu izglītības sektorā. Pēc pašreizējiem aprēķiniem, Dobeles rajonā
būs jāatlaiž 145 skolotāji. Viena arodorganizācija – Īles skolas – jau uzrakstījusi iesniegumu par izstāšanos
no LIZDA, jo skola tiek likvidēta.
LIZDA juriskonsulte Brigita Fricsone Dobeles skolotājus informēja
par to, ka uzsākts kolektīvais interešu strīds ar IZM jautājumā par turpmāko pedagogu darba samaksas
kārtību pēc budžeta grozījumu pieņemšanas, un jau risinās tā nākamais posms – izlīgšanas komisijas
sarunas. LIZDA speciāliste pastāstīja, ka gaidāmi grozījumi Darba likumā un Pedagogu darba samaksas
noteikumos. Diemžēl no neziņas,
kas valda ap un par izglītības sistēmu, rodas dažādas baumas. B. Fricsone norādīja, ka liela atbildība šajā
pārmaiņu laikā gulsies uz skolu direktoriem, - viņiem visus samazinājumus iestādes budžetā un kadros
vajadzēs prast pamatot ar normatīvajiem aktiem. Piemēram, Darba likuma 62. pants nosaka, ka par jaunas darba samaksas sistēmu darba
devējam darbinieks ir jāinformē
mēnesi pirms tās ieviešanas. 97.
pants nosaka, ka darba līgumu var
grozīt tikai darbiniekam un darba
devējam savstarpēji vienojoties –
vienošanās termiņš nav noteikts;
savukārt 98. pantā noteikts, ka, ja
darbinieks nepiekrīt grozījumiem

darba līgumā, darba devējam ir tiesības ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš rakstveidā uzteikt darba līgumu, ja ir 101.pantā paredzētais atlaišanas pamats. Darbinieks var apstrīdēt uzteikumu – 1 mēnesi pēc tā
saņemšanas, turklāt Darba likuma
111. pantā teikts, ka darba devējam
uzteikuma termiņa laikā pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma ir
pienākums piešķirt darbiniekam atbilstošu laiku cita darba meklēšanai.

«Arodbiedrība uzskata, ka pats svarīgākais
ir izglītības pieejamība,
tad - izglītības kvalitāte un līdzekļu izmantošanas efektivitāte.»
110. pantā noteikts, ka darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības
biedram - bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas. Arodbiedrībai ne vēlāk kā vienas nedēļas
laikā ir jāinformē darba devējs par
savu lēmumu. Ja arodbiedrība nepiekrīt – viena mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas darba
devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu. Ja notiek iestādes likvidācija, tad jābūt noteiktam konkrētam likvidēšanas datumam, pirms kura mēnesi iepriekš
tiek uzteikts darba līgums.
Dobeles skolotāji uzdeva daudz

jautājumu LIZDA speciālistēm –
par skolu filiāļu veidošanu, par mūzikas skolām, pirmsskolas iestādēm,
par Izglītības likumu. Skolotāji jautāja arī par atvaļinājuma piešķiršanu, piemēram, par bezalgas atvaļinājumu - to var piešķirt tikai uz
darbinieka iesnieguma pamata. Savukārt kārtējo atvaļinājumu var dalīt, bet tā viena daļa nedrīkst būt
mazāka par divām nedēļām.
Sapulces dalībniekiem radās pamatots jautājums – kā LIZDA Dobeles rajona nodaļu sauks pēc reģionālās reformas, jo tāda Dobeles
rajona vairs nebūs, būs trīs novadi
– Dobeles, Tērvetes un Auces. Reģionālās reformas ideju sapulces
dalībnieki rosināja skatīt LIZDA
padomes sēdē, bet pagaidām saukties tāpat.
Dobeles 2. vidusskolas arodorganizācijas vadītāja Baiba Zaremba
rosināja uz ministrijas blokādi ar
elektroniskajām vēstulēm: «Skaidrs,
ka streiku šobrīd nevaram sarīkot,
bet kaut kas mums ir jādara!» Dobeles rajona LIZDA nodaļa pieņēma aicinājumu, kurā prasa - IZM
neveikt mehānisku finansējuma samazinājumu nozarē; IZM darīt zināmu plānu, kā īsti tiks veikta reforma; noslēgt Vienošanos starp LIZDA, IZM un LIVA par informācijas
apmaiņu; pedagogu algu palielināšanas programmu apturēt tikai uz
krīzes laiku u.c.

Dobeles 2. vidusskolas arodorganizācijas vadītāja Baiba Zaremba (pirmā no kreisās) kolēģus
rosināja uz aktīvu rīcību 
FOTO sanita lorence
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«Laumas» apvienotās
arodorganizācijas priekšsēdētāja
Ludmila Jevsejenkova ir gandarīta,
ka visos trijos arodorganizācijas
uzņēmumos izdevies noslēgt
koplīgumu, saglabājot sociālās
garantijas



FOTO L . Jevsejenkovas
personisk ais arhīvs

Ir reāli panākumi
Mūsu arodorganizācija apvieno trīs
uzņēmumu darbiniekus – SIA
«Lauma Fabrics», AS «Lauma
Lingerie» un AS «Serviks Rīga».
«Lauma Fabrics» ir 350 arodbiedrības biedri, «Lauma Lingerie» ir ap
50 un Serviks Rīga – palikuši tikai
12 darbinieki. Kādreiz «Lauma»
bija vienota organizācija.

Ludmila Jevsejenkova,
«Laumas» apvienotās
arodorganizācijas priekšsēdētāja

Mums koplīgumi bija vienmēr noslēgti, to darījām katru gadu, bet
pagājušajā gadā diezgan grūti klājās
mūsu uzņēmumiem. Smagi gāja
šūšanas uzņēmumam, jo bija grūti
realizēt produkciju, un līdz ar to vadība pieņēma lēmumu, ka jāsamazina darbinieku skaits. Bet, neskatoties uz to, mēs runājām ar vadību
un noslēdzām jaunu koplīgumu uzņēmumā «Lauma Lingerie». «Lauma Fabrics» pagājušā gada laikā
neizjuta krīzi, tā to sāka just pagājušā gada beigās un šī gada pavasarī.
Tad sākās darbinieku samazināšanas procesi arī tur. Bet martā tomēr
mēs noslēdzām koplīgumu ar tādām pašām sociālām garantijām,
kādas bija iepriekšējā gadā. Taču
mēs vienojāmies, ja ekonomiskā situācija vēl strauji pasliktināsies, tad
sociālās garantijas pārskatīsim.

Uzņēmumā «Serviks Rīga» arī
šogad aprīlī ir noslēgts koplīgums,
bet tā kā tas attiecas tikai uz 12 cilvēkiem, tad tas varbūt nav tik visaptverošs, toties ir saglabātas sociālās
garantijas iepriekšējā līmenī. Grūti
mums gāja sarunās ar «Serviks Rīga» vadību, jo tā sākotnēji uzskatīja,
ka mēs tikai traucējam strādāt. Bet
mēs ejam, runājam ar vadību, un
ceru, ka «Serviks Rīga» tomēr izdosies izveidot veiksmīgu sociālo dialogu. Ceru, ka darba devējs sapratīs,
cik svarīgi ir strādāt kopā ar arodbiedrību, uzzināt par darbinieku
vajadzībām, un ka tādējādi vieglāk
ir panākt kādus labumus gan darba
devējam, gan darbiniekiem.
Sarunās par koplīgumiem gāja
ļoti dažādi. Mums vajadzēja piekrist
summētajam darba laikam, bet toties mums ir noslēgtas vienošanās
ar darba devēju, kurās viņš garantē
dažādas piemaksas pie summētā
darba laika.
No sociālajām garantijām mums
saglabājās viss, piemēram, piemaksa pie atvaļinājuma naudas, dāvanas
un pasākumi Ziemassvētkos – darbiniekiem un bērniem, apsveikumi
dzīves un darba jubilejās, sakarā ar
aiziešanu pensijā, materiālais pabalsts darbiniekiem, kuriem bērni
apmeklē nometnes. Koplīgumā ir
ierakstīta arī sporta svētku rīkoša-

na, bet mēs vēl izvērtēsim, vai rīkot
tos šovasar vai nē.
Mūsu uzņēmumos ir dažādas ražošanas iekārtas un, protams, ir svarīgi rūpēties par darba drošību.
«Lauma Lingerie» darbojas eksperimentālais šūšanas iecirknis, mums
ir adīšanas, aušanas, apdares un gatavās produkcijas izlaides cehs.
Darba aizsardzība mūsu uzņēmumos darbojas, vienīgi «Serviks Rīga» koplīgumā mums kaut kā pagaidām neizdodas attīstīt šo sadaļu.
«Lauma Fabrics» strādā 502 dar-

«Ceru, ka darba devējs sapratīs, cik svarīgi ir strādāt kopā ar
arodbiedrību, uzzināt
par darbinieku vajadzībām, un ka tādējādi vieglāk ir panākt
kādus labumus gan
darba devējam, gan
darbiniekiem.»
binieki, ap 70 procentiem ir arodbiedrības biedri. Darbinieku samazināšana notiek, bet, kad slēdzām
koplīgumus visos uzņēmumos, tad
darba devēji aprakstīja nākotnes vīziju – ka viņi grib saglabāt uzņēmumu, ka viņi cer, ka būs arī attīstība,

nu, vienīgais, tagad jāpārdzīvo šie
laiki, bet visu laiku saglabājam cerību, ka uzņēmumi strādās.
Šajā laikā ir grūti runāt gan ar
darba devējiem, gan ar darbiniekiem. Šie apstākļi, ka algas ir zemākas, nav piemaksu, bet rēķini ir
lieli – ir grūti darbiniekam saprast
darba devēja problēmas un otrādi.
Darbiniekiem regulāri stāstu par
arodbiedrību lomu. Ļoti svarīgi ir
apmācīt arodbiedrības biedrus, jo
viņi nezina daudzas vienkāršas lietas. Bet neviens jau negrib mācīties
pēc darba! Un tā ir mūsu cilvēku
vaina, viegli, protams, teikt, ka viss
ir slikti, bet paši mēs nedarām neko, lai situāciju uzlabotu. Ne mēs
gribam kaut ko no likumdošanas
palasīt un pamācīties, jo ir daudzas
lietas, kas ikdienā noderētu, bet
mēs esam slinki.
Uzņēmumā «Lauma Fabrics»
mums no pagājušā gada ir ļoti laba
tradīcija - vienreiz ceturksnī tikties
darbinieku pārstāvjiem, uzticības
personām un vadībai, kad direktors
izstāsta, kā esam nostrādājuši iepriekšējo laika posmu un informē
par nākamā ceturkšņa plāniem.
«Lauma Lingerie» arī mums ir labs
kontakts ar vadību, un tur arī mēģinām sociālo dialogu attīstīt, jo bez
tā gan darba devējiem, gan darbiniekiem būs slikti.

12 / LBAS VĒSTIS / 3. jūnijs, 2009

SOCIĀLAIS DIALOGS

Mūsu intereses Eiropas Savienībā
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība (LBAS) darbinieku
intereses aizstāv ne tikai
nacionālā mērogā, bet arī aiz
Latvijas robežām.
SANTA OZOLIŅA

Visbiežāk mūsu pārstāvji viesojas
Briselē, kur atrodas lielākā daļa
Eiropas Savienības (ES) institūciju, kā arī vairākas starptautiskās
arodbiedrību apvienības.
Regulārs darbs notiek Eiropas
Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas (EESK) ietvaros. Tā darbojas kā institucionalizēta platforma pilsoniskajam un sociālajam dialogam, kurā tiek pārstāvē-

tas ne tikai darba devēju un
ņēmēju organizācijas, bet ari dažādas nevalstiskas organizācijas.
ESSK kopumā ir 344 locekļi no
visām ES dalībvalstīm. Latvijai
šajā komitejā ir 7 vietas, no kuriem strādājošo organizācijas
pārstāv LBAS priekšsēdētājs P.
Krīgers un eksperte sociālajos
jautājumos I.Homko.
EESK ir būtiska loma ES politikas veidošanas procesā, jo tā darbojas kā padomdevējs ES Padomei,
Komisijai un Parlamentam. ES pamatdokumenti paredz, ka EESK
viedoklis ir obligāts tādos jautājumos kā izglītība, reģionālā attīstība,
iekšējais tirgus, sociālā un nodarbi-

Konkurss

Ko Vērmanes dārzā 1. maijā, 5 gadu svinībās kopš Latvija pievienojusies
Eiropas Savienībai, Valsts prezidents V. Zatlers saka LBAS priekšsēdētājam P. Krīgeram, un ko viņš atbild?

nātības politika, vide, sabiedrības
veselība, vienlīdzīgas iespējas utt.
Kā LBAS pārstāvis var ietekmēt EESK atzinumu saturu?
Esot par ziņotāju, tas notiek
ļoti tiešā veidā, jo ziņotājs ir tas,
kurs sastāda atzinuma tekstu.
Esot atzinuma sagatavošanas
darba grupā. Parasti notiek divas
darba grupas sanāksmes, kur locekļiem šaurāka lokā ir iespējams
diskutēt atzinuma saturu.
Iesūtot savus priekšlikumus un
iebildumus pirms atzinums tiek
apstiprināts vispirms sekcijas un
pēc tam plenārsesijas sēdēs.
Tātad, ja LBAS ir priekšlikumi
un skaidrs redzējums par kādas

jomas attīstību, tie, visticamāk,
tiks iestrādāti atzinumā. Jārēķinās
gan ar to, ka EESK ir ne tikai darba ņēmēji, bet arī darba devēji ar
savam interesēm, kā arī dažādu
jomu nevalstisko organizāciju
pārstāvji. Dažkārt balsojums plenārsesijā ir tas, kas izšķir EESK
nostāju konkrētos jautājumos.
Ar pašreiz aktuālajiem atzinumiem var iepazīties šeit (labajā augšējā stūrī ir iespēja izvēlēties latviešu valodu): http://
www.toad.eesc.europa.eu/
EESCWIPListing.aspx. Aicinām
iesaistīties politikas veidošanas
procesā ne tikai nacionālā, bet
arī ES līmenī!

Atpūtai
Iepriekšējā izdevumā publicētās fotogrāfijas aspātīgākā paraksta autors
ir Normunds Norkus no Saldus.

Audzēsim dižbērzus - rīkstes varasvīru
pēcpusēm mums vienmēr noderēs!

Anketa lasītājiem
1. No kurienes gūstat informāciju par arodbiedrībām?

2. Kāds notikums no pēdējā laika arodbiedrību
aktivitātēm jums visspilgtāk iespiedies atmiņā?

Vārds
Uzvārds
Telefona numurs

Lūgums atbildes iesūtīt līdz 1. augustam elektroniski sanita.lorence@lbas.lv vai pa pastu - 407.kab.,
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001.
Naskākos sūtītājus un izsmeļošāko atbilžu autorus
apbalvosim!

Iepriekšējā numura KRUSTVĀRDU MĪKLAS atminējums SADARBĪBAS PADOME. Paldies visiem, kas iesūtīja atbildes!
LBAS balviņu iegūst Vairis Stramkalis no Olaines!

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.

