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Vēl aizvien valstiskā mērogā 
neesam raduši atbildi, ko darīt, 
lai nodarbinātība pieaugtu un 
attīstītos uzņēmējdarbība, vai, 
vienkāršāk sakot, lai mums 
visiem būtu galvenais - darbs. 

Pēteris Krīgers, 

LBAS priekšSēdētājS

Valdība ārkārtas sēdē 15. septem-
brī izvērsa plašas diskusijas par to, 
kur esam - vai jau bedres dibenā, 
vai jau rāpjamies no tās ārā. Valdī-
ba tomēr ļoti viegli prognozēja, ka 
vairs nav kur krist, neņemot vērā 
reālo situāciju. Rudens un ziema 
būs smagāki nekā varam iedomā-
ties. Tādēļ katram cilvēkam, kat-

ram arodbiedrības biedram ir jāiz-
dara secinājumi – vai  klusējot sa-
mierināties ar situāciju, vai, glābjot 
sevi, vienlaicīgi izglābt arī valsti. 

Sociālantropologs Roberts Ķī-
lis tajā pašā valdības sēdē iepazīs-
tināja ar diviem sabiedrības uzve-
dības modeļiem. Viens no tiem – 
Somijas ļaužu pieeja 90. gadu 
krīzei, kad cilvēki visu pieņēma 
klusējot, bez vārdiem un aktīvas 
rīcības pret, optimizējot izdevu-
mus, meklējot papildu iespējas 
un arī krāpjot valsti – cik vien ie-
spējams nemaksājot nodokļus. 
Šāda reakcija uz vairākiem ga-
diem iedzina valsti depresijā un 
apātijā. Ja tik viennozīmīgi ak-
ceptēsim šādu pieeju, tas Latvijas 
gadījumā nozīmēs mūsu mazās 
nacionālās valsts izzušanu. Bet ir 
arī otrs uzvedības modelis – tāds, 
ko vairāk praktizē dienvidu tau-
tas. Tā ir aktīva rīcība - streiki, 
demonstrācijas, mītiņi, piketi, – 
kas stiprina pilsonisko sabiedrību 

konkrētā valstī. Un Latvijā šī pil-
soniskās sabiedrības stiprināšana 
ir ļoti nepieciešama.

Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienība ir gatava organizēt jebkā-
dus ar likumu atļautos pasāku-
mus, kas palīdzētu piespiest de-
putātus, prezidentu, valdību risi-
nāt jautājumus par darbu un 
maizi tautai -  par cienīgu darbu 
un cienīgu algu valsts iedzīvotā-
jiem. Par to atkal atgādināsim 7. 
oktobrī, kad LBAS iesaistīsies ak-
cijā “Pasaules diena par cienīgu 
darbu” (World Day for Decent 
Work), -  sanāksim gan uz disku-
siju arodbiedrību savienībā, kur 
kopā ar nozaru pārstāvjiem, ek-

spertiem, dažādiem speciālistiem 
diskutēsim par sociālo dialogu 
valstī, darba koplīgumiem, gan 
uz tautas sapulci Jelgavā. 

Taču iniciatīvai jānāk no tau-
tas, no pašiem cilvēkiem, kas ir 
mūsu valsts pamats. Kā lemsim, 
tā būs. Līdz šim mums vairāk pa-
ticis kritizēt, taču tagad – vairāk 
nekā jebkad agrāk – nepiecieša-
ma aktīva rīcība un konstruktīva 
darbība.  Cilvēkiem ir vairāk jārū-
pējas par sevi un līdzbiedriem – 
kaimiņiem un kolēģiem.

LBAS ir atvērta visu arodbied-
rību, arī neatkarīgo, biedru vie-
dokļiem, lai mēs kopīgi varētu rī-
koties Latvijas nākotnes labā.  

 Lietainā 24. jūLija PēcPusdienā uz piketu pie MiniStru kABinetA puLcējāS 

VALStS ieStāžu, pAšVALdīBu, uzņēMuMu un finAnšu dArBinieku ArodBiedrīBAS 

Biedri  - dArBinieki no VALStS ieņēMuMu dieneStA, VALStS SociāLāS ApdrošināšA-

nAS AģentūrAS un nodArBinātīBAS VALStS AģentūrAS. GAndrīz diVi SiMti 

piketētāju GALVenā prASīBA BijA - neSAMAzināt dArBA SAMAkSu ViSMAzāk AtALGo-

tAjieM ierēdņieM. MiniStru kABinetā ieSnieGtAjāM prASīBāM AtBiLdeS VēL nAV

 foto Afi

glābjot sevi, izglābsim valsti
individuālie biedri 
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prasības pieteikums 
tiesai > 5

jaunieši -  
arodbiedrību  
nākotne >  9
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Premjera Valda  
dombrovska valdības vājākā 
vieta – ahilleja papēdis – ir 
nodokļu politika. Šajā jomā 
valda liela nenoteiktība un 
nevienprātība.

 

 

egiLs BaLdzēns, 

LBAS priekšSēdētājA  

VietniekS

Latvijas pieredze rāda, ka jau 2009. 
gadā veiktā nodokļu paaugstinā-
šana nesasniedza savu mērķi – pa-
pildu ieņēmumus valsts kasē, bet 
cieta pilnīgu krahu – zaudēja reālu 
ienākumu daļu un iedvesa jaunu 
spēku ēnu un pelēkajā ekonomikā. 
Ar sociālajiem partneriem torei-
zējā Godmaņa valdība šo savu 
kļūmīgo soli pat nemēģināja sa-
skaņot, jo atbilde bija skaidra: krī-
zes laikā nodokļus nepaaugstina, 
gluži pretēji – tie ir jāsamazina. 
Protams, ir arī izņēmumi, arod-
biedrību rosināti un valdību sen 
bremzēti, aizkavēti pasākumi, - 

piemēram, ienākuma nodoklis no 
kapitāla, kapitāla pieauguma, divi-
dendēm. Šobrīd šis nodoklis Lat-
vijā ir 0%. 

Laikā, kad darbinieki maksā 
23% (vēl nesen 25%) IIN (iedzīvo-
tāju ienākuma nodoklis), tas ir 
klaji sociāli netaisnīgi un nepār-
protami rāda, kā intereses līdz šim 
Latvijā ir bijušas politiski visaiz-
sargātākās un uz kā rēķina tās īste-
notas. To apliecina arī tas, ka IIN 
minimālā likme ir krietni augs-
tāka nekā lielākajā daļā ES dalīb-
valstu. Lai šo tendenci vēl stipri-
nātu, V. Dombrovska valdība sa-
mazināja ar IIN neapliekamo mi-
nimumu no Ls 90 līdz Ls 35, gadā 
ieekonomējot aptuveni Ls 150 
miljonus. Savukārt, lai apklusinātu 
arodbiedrību un uzņēmēju neap-
mierinātību, MK publiski apcerēja 
savu progresīvā nodokļa „latvisko” 
variantu: līdz Ls 300 vai Ls 500 
bruto algas IIN likme 23%, bet virs 
– 25% vai 30%... Tātad, mazāktu-
rīgajiem pelnītājiem nekādas pre-
timnākšanas vai nodokļu likmes 
samazinājuma, bet kvalificētākam 
darba darītājam (varbūt pat vienī-
gajam pelnītājam ģimenē) augstā-
ku IIN, neatkarīgi no tā, ka pirms 
tam jau ir samazināta darba alga, 
sociālās garantijas un pabalsti, pa-
augstināti nodokļi...

Mēs redzam, ka pārsvarā gan-
drīz visi jaunievedumi nodokļu 
politikā ir vērsti uz to, lai lāpītu 
budžeta deficītu un samazinātu 
iekšējo patēriņu – tātad arī iekšējo 
tirgu Latvijā. Šādi pasākumi ir pil-
nīgi pretēji tiem, kurus veica Un-
gārijā, Čehijā, Slovākijā: tur pensi-
jas nesamazināja, arī algas skolotā-
jiem un mediķiem atstāja iepriek-
šējā līmenī. Tur naudu caur 
bankām virzīja uz konkurētspējī-
giem uzņēmumiem, kas deva gan 
IKP pieaugumu, gan algas, gan 
nodokļus un ticību labākai dzīvei 
tuvā nākotnē un pašu valstī.

Un tomēr arodbiedrību, soci-
ālo partneru un sadarbības part-
neru argumenti un pozīcijas nav 
bijušas gluži veltas. Valdība uz-
klausīja un sadzirdēja mūsu 
priekšlikumu par ministriju, aģen-
tūru funkciju izvērtēšanu un tām 
nepieciešamo budžeta līdzekļu sa-
glabāšanu, samazināšanu, likvidā-
ciju vai nodošanu privātajam sek-
toram vai pašvaldībām (ar budžeta 
līdzekļu ietaupījumu apmēram 25 
– 30% apmērā). Jāatzīst, ka tā ir arī 
vienīgā racionālā administratīvās 
kapacitātes testēšana, ja valdības 
koalīcijas partijas nav gatavas iz-
vērtēt ministriju, departamentu 
skaita samazināšanu. Savukārt Sa-
eimas vairākums pēc nopietnām 

debatēm arī pieņēma sociālo part-
neru nostāju, ka nodokļus krīzes 
laikā paaugstināt nedrīkst. Cerē-
sim, ka Saeimai pietiks spēka atce-
rēties, ka parlaments „pasūta mū-
ziku” valdībai, nevis danco pēc tās 
stabules. 

Neapgāžams pierādījums tam, 
ka valstsvīri paši māca tautai val-
dību, parlamentu, politiku ne-
mīlēt, ir priekšlikums par sociālo 
izmaksu griestiem. Ideja vienkār-
ša:  vienalga, cik cilvēks maksā so-
ciālās apdrošināšanas iemaksas no 
savas darba algas, valdība noteiktu, 
cik viņš drīkst saņemt. Piemēram, 
maksimums – Ls 100, Ls 250, Ls 
500 mēnesī! Tātad, nodokļus ieka-
sē pēc pilnas programmas, bet pa-
kalpojumu sniedz pēc valdības no-
teiktā limita. Gluži kā kafejnīcā – 
samaksā par kompleksām pusdie-
nām, bet saņem tikai glāzi kompota. 
Acīmredzami, pensionāri, invalīdi 
ar saviem iesniegumiem Satvers-
mes tiesā vēl neko nav iemācījuši 
mūsu politiķiem. 

Tiesiskās paļāvības princips – 
kas tas tāds? Tā nepārprotami 
Latvijā domā ne viens vien politi-
ķis, nodokļu iekasēšanu izprotot 
kā valsts veiktu reketu. Var jau visa 
Latvija sūdzēt valsti Satversmes 
tiesā. Bet varbūt vienkāršāk ir val-
sti sakārtot. 

Turpinām jūs iepazīstināt ar 
Nacionālās trīspusējās sadarbī-
bas padomes (NTSP) apakšpa-
domēm – tās institucionālās sis-
tēmas sastāvdaļām. Šoreiz ar 
Darba lietu trīspusējās sadarbī-
bas apakšpadomi (DLTSA).  Tajā 
darbojas valdības, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas (LDDK) un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības (LBAS) pārstāvji. DLTSA ir 
izveidota, lai nodrošinātu un veici-
nātu sociālo dialogu - valsts, darba 
devēju organizāciju un to apvienī-
bu un darbinieku arodbiedrību sa-

darbību un līdzdalību - jautājumos, 
kas saistīti ar darba aizsardzību, 
darba tiesisko attiecību regulējumu 
un vienlīdzīgo iespēju nodrošinā-
šanu saistībā ar darba tiesiskajām 
attiecībām. 

DLTSA funkcijas:
•	 izskatīt	koncepciju,	programmu	
un normatīvo aktu projektus, 
valsts budžeta projekta pamatnos-
tādnes darba aizsardzības, darba 
tiesisko attiecību regulējuma un 
vienlīdzīgo iespēju saistībā ar dar-
ba tiesiskajām attiecībām jautāju-
mos, izstrādāt savus priekšliku-

mus, kā arī sniegt atzinumus pirms 
to izskatīšanas ministru kabineta 
komitejā un NTSP;
•	 piedalīties	 darba	 aizsardzības,	
darba tiesisko attiecību regulēju-
ma un vienlīdzīgo iespēju saistībā 
ar darba tiesiskajām attiecībām 
normatīvo aktu pilnveidošanā, at-
bilstoši SDO konvenciju un ietei-
kumu prasībām, un citām Latvijas 
Republikas starptautiskajām sais-
tībām;
•	 piedalīties	 priekšlikumu	 izstrā-
dāšanā SDO konvenciju ratificēša-
nai un denonsēšanai, izskatīt val-

dības ziņojumu projektus par 
starptautisko saistību izpildi darba 
aizsardzības un darba tiesisko at-
tiecību jautājumos;
•	 veikt	 informatīvi	 izglītojošo	
darbu darba devēju organizācijās 
un to apvienībās un darbinieku 
arodbiedrībās un veicināt sadarbī-
bu nozaru un reģionālajā līmenī;
•	 izskatīt	Valsts	darba	inspekcijas	
darba pārskatus par stāvokli darba 
aizsardzības, darba tiesisko attiecī-
bu regulējuma un vienlīdzīgo ie-
spēju saistībā ar darba tiesiskajām 
attiecībām jomās. 

cik reizes kāpsim 
uz tā paša grābekļa?

darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome
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Projekts „Baltijas jūras darba 
tīkls” (BsLn) tiek koncentrēts 
uz darbaspēka mobilitāti  
Baltijas jūras reģionā. 

Liene LieKna,  

projektA koordinētājA LBAS

Šajā projektā piedalās 26 partneri 
no 9 valstīm, pārstāvot strādājo-
šos, darba devējus un valdību. 
Lai neitralizētu darba tirgus ne-
gatīvo attīstību un politiku, ar ko 
līdz šim strādā katra valsts nacio-
nālā līmenī, ir jārisina šis jautā-

jums transnacionālā līmenī. Pū-
loties sasniegt šo mērķi, projekts 
BSLN radīs tīklu, kas identificēs 
uzlabojumus esošajā darba tirgus 
politikā. BSLN veicinās mijiedar-
bību starp nevalstiskām organi-
zācijām, politiķiem, valsts ierēd-
ņiem un ekspertiem. Jo īpaši pro-
jekts tiek vērsts uz demogrāfiska-
jām pārmaiņām un migrācijas 
procesu. Tiks izvērtēta darbaspē-
ka politikas stratēģija reģionālos 
un nacionālos līmeņos un veici-
nāta zināšanu apmaiņa. 

Projekta partnerība ir kombinē-
ta no arodbiedrībām, arodbiedrību 
konfederācijām (LBAS no Latvi-
jas), darba devēju asociācijām (LD-
DK no Latvijas), izglītības institūci-
jām un valsts ierēdņiem no Baltijas 
jūras reģiona un otrpus tā.

No 31.augusta – 1.septembrim 

Dānijā notika 18. Baltijas Jūras 
parlamentāriešu (BJP) konferen-
ce. Šajā konferencē tika prezentēts 
projekts BSLN, saņemot spēcīgu 
BJP atbalstu. BJP konferences 
Darba tirgus un Sociālo lietu dar-
ba grupas vadītājs Franz Thönnes 
raksturoja valdības lomu un Balti-
jas jūras darba tīklu no parlamen-
tāriešu skata punkta: „BSLN pro-
jektā piedalos kā trīspusējās Vadī-
bas komitejas dalībnieks, lai attīs-
tītu darba tirgu Baltijas jūras 
reģionā. Ilgtspējīgs darba tirgus ir 
iespējams tikai tad, ja politiķi un 
valdība īsteno politiskās rekomen-
dācijas savās mītnes zemēs, un ir 
svarīgi ņemt vērā, ka šai ziņā BSLN 
dod politiķiem un valdībai iespēju 
sadarboties ar sociālajiem partne-
riem un izmantot darba tirgus ek-
spertu zināšanas”.

Projekta pieteicējs: Cooperation 
Centre Hamburg, Vācija

Projekta ilgums – janvāris, 
2009 – janvāris, 2012

Projekts daļēji tiek finansēts no 
ITERREG IVB Baltijas jūras  
reģiona Programmas 2007 – 2013

Detalizētāka informācija par 
projektu atrodama projekta mājās 
lapā www.bslabour.net 

17.septembrī Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienībā notika 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības (LBas) un eiropas 
ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas (eesK) kopīgi rīkota 
paneļdiskusija „Krīzes ietekme 
uz sociālo jomu un nodarbinātī-
bu Latvijā”.

santa OzOLiņa,  

LBAS SociāLo un  

nodArBinātīBAS jAutājuMu ekSperte

Tikšanās mērķis bija diskutēt par 
krīzes ietekmi uz sociālo un nodar-
binātības jomu no sociālo partneru 
skatījuma ne tikai Latvijas, bet arī 
Eiropas Savienības kontekstā, uz-
svaru liekot uz iespējām šos proce-
sus ietekmēt. Diskusijā piedalījās 
vadošie eksperti no Latvijas nozaru 
arodbiedrībām, darba devēju un 
nevalstiskām organizācijām, mi-
nistrijām un citām valsts institūci-

jām, kā arī delegācija no EESK No-
darbinātības, sociālo lietu un pilso-
niskuma specializētās nodaļas. 
Diskusijā ar uzrunu uzstājās arī 
labklājības ministrs Uldis Augulis.

EESK pārstāvji ieteica negaidīt 
uz valdības risinājumiem un aici-
nāja sadarboties sociālos  un sa-
darbības partnerus dažādās jo-
mās – piemēram, veidot un iniciēt 
kopīgas  programmas – mūžizglītī-
bā, nodarbinātībā, sociālās drošības 
jomā u.c.

Leila Kurki, EESK Nodarbinātī-
bas, sociālo lietu un pilsoniskuma 
specializētās nodaļas priekšsēdētāja, 
atsaucoties uz 90. gadu Somijas pie-
redzi, uzsvēra, ka ar visiem spēkiem 
nedrīkst ļaut pieaugt bezdarbam, ir 
jāatrod veidi, kā saglabāt iedzīvotāju 
nodarbinātību – ar saīsinātām darba 
stundām, mazāk darba dienām.  So-
mijā cilvēki, kas krīzes laikā zaudēja 
darbu, ar lielām grūtībām atgriezās 
darba tirgū, jo, ekonomikai atlab-
stot, darba vietas jau bija aizņēmuši 
gados jauni ļaudis. Tie, kas ir iz-
stumti no darba tirgus, tur arī paliek. 
Vēl EESK pārstāvji uzsvēra, ka ļoti 
svarīga ir darbinieku apmācību no-
zīme  ekonomiskās recesijas laikā, 
kad ir augsts bezdarba līmenis, jo, 

kad radīsies jaunas darba vietas, ir 
svarīgi, ka darbaspēks ir gatavs šiem 
darbiem - ir izglītots ar atbilstošajām 
prasmēm. 

Par Latvijas sociālekonomisko 
situāciju un krīzes ietekmi uz darba 
vietām, sociālo aizsardzību, pensi-
jām un labklājību runāja pirmā pa-
neļa dalībnieki. 

Oficiāli reģistrētā bezdarba līme-
nis 2009.gada augusta beigās Latvijā  
bija sasniedzis 12,3 % no ekonomis-
ki aktīvo iedzīvotāju skaita, oficiāli 
reģistrēto bezdarbnieku skaits – 
137586 cilvēki. Prognozes liecina, ka 
gada beigās oficiāli reģistrēto bez-
darbnieku skaits varētu sasniegt 170  
līdz 200 tūkstošus cilvēku. Savukārt 
EUROSTAT dati – bezdarba līme-
nis Latvijā 2009.gada jūlijā – 17,4 %. 
Centrālās statistikas pārvaldes dati 
liecina, ka IKP kritums 2009.gada I 
pusgadā sasniedzis 18,4 %;

Valsts kases dati liecina, ka š.g. 
janvārī – jūlijā budžeta ieņēmumi ir 
bijuši 2 394 891 906 lati jeb 59,5 % 
no gada plāna, bet izdevumi –  2 846 
200 607 latu jeb 60,7 % no gada plā-
na. Redzams, ka valstī joprojām iz-
devumi ir lielāki par ieņēmumiem. 

Atbilstoši Nodomu vēstulei SVF 
Latvija nākamā gada budžetu apņē-

musies samazināt līdz 8,5 %  jeb par 
500 miljoniem latu! 

LR labklājības ministrs Uldis 
Augulis atzina, ka tiešām valsts 
vairs nespēj nodrošināt tādu soci-
ālo atbalstu, kāds būtu vajadzīgs. 
Diemžēl darba vietu skaits samazi-
nās. Ļoti uztraucoša ir nelegālā no-
darbinātība - apmēram 300 000 
cilvēku – viena trešdaļa -  strādā 
nelegāli un nemaksā nodokļus. Pēc 
ministra domām, pozitīvi ir tas, ka 
pagarināts bezdarbnieku pabalsta 
saņemšanas laiks, bet tādējādi ir 
palielināti izdevumi. Kas attiecas 
uz samazināto sociālo atbalstu – 
mūsu valstī  ir laba sociālā sistēma, 
taču jau no 2001. gada ir daudz pie-
ļautu kļūdu, to  apsaimniekojot: 
pamatbudžetā esam gribējuši tērēt 
vairāk, un  sociālā budžeta izmak-
sām esam uzlikuši daudz lielāku 
slodzi. Neizbēgami – no 2016. gada 
būsim spiesti palielināt pensionē-
šanās vecumu. „Tas bija plānots, bet 
neviens no politiķiem to negribēja 
darīt,” – atzina ministrs.

Diskusijas otrā daļa bija par tē-
mu „Eiropas Savienības nodarbi-
nātības un sociālā politika, Eiropas 
Ekonomikas un Sociālo lietu komi-
tejas loma”.  

Baltijas jūras darba tīkls

krīzes ietekme uz sociālo jomu un nodarbinātību
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Līdz ar šī gada septembri eiropas 
sociālā fonda projektā „Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības 
administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” ir uzsākta vairāku 
aktivitāšu īstenošana, un līdzte-
kus tām darbs tiek turpināts arī 
pie iepriekš uzsāktām projekta 
aktivitātēm.  

zanda grundBerga,  

projektA VAdītājA 

Aktīvu darbu ir uzsākuši un turpina 
arodbiedrību reģionālie koordina-
tori. Viņu darba uzdevumu loks ir 
visai plašs, lai par tiem šeit izstāstītu, 
tomēr soli pa solim par viņu darbu 
plašāk tiekat informēti arī izdevumu 
„LBAS Vēstis” un „Darbinieku Avī-
ze” lappusēs.

Sākot ar šī gada aprīli, norit darbs 
pie trīs dažādu apmācību program-
mu izstrādes – „Divpusējā un trīs-
pusējā sociālā dialoga attīstība – na-
cionālā, reģionālā un uzņēmumu lī-
menī”, „Mehānisms sociālo partne-
ru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un 
īstenošanā” un „Arodbiedrību 

struktūru kapacitātes stiprināšana”. 
Pašlaik darbs vēl risinās pilnā sparā, 
ekspertu statusā piesaistot arī zino-
šus un pieredzējušus arodbiedrību 
ekspertus. Apmācību programmas, 
kas ietver gan metodiskos materiā-
lus lektoriem, gan izdales materiālus 
apmācību kursu dalībniekiem, būs 
pabeigtas līdz šī gada 31.decem-
brim. No 2010.gada 1.janvāra tiks 
uzsākta apmācību programmu īste-
nošana, proti, līdz 2015.gada 30.jū-
nijam katrai programmai tiks orga-
nizēti 30 apmācību kursi, tātad kop-
skaitā – 90 apmācību kursi. 

Šī gada jūlijā darbs ir uzsākts arī 
pie rokasgrāmatas izstrādes par Ei-
ropas sociālo partneru darba prog-
rammas (2009 – 2011) un Eiropas 
sociālo partneru pamatnolīgumu 
īstenošanu un ieviešanu praksē. Tās 
ietvaros tiks analizēti minētie doku-
menti, atklājot to saturu, piemēroša-
nas nianses un uzsverot to praktisko 
pielietojamību arodbiedrību darbā. 
Rokasgrāmata tiks pabeigta līdz šī 
gada 31.decembrim un tad izdota 
10 000 eksemplāros.

No šī gada jūlija līdz novembrim 
notiek darbs pie LBAS interneta 
mājas lapas uzlabošanas un mo-
dernizācijas. Tās rezultātā LBAS 
mājas lapa būs daudz vieglāk pār-
skatāma, visa tajā esošā informācija 
tiek atjaunota un pārstrukturēta, kā 
arī notiek darbs pie vairāku jaunu 

pakalpojumu ieviešanas, lai gala re-
zultātā mājas lapa būtu daudz veik-
smīgāk izmantojama gan dalībor-
ganizāciju vadītājiem, gan arod-
biedrību biedriem un visiem inte-
resentiem.

Un visbeidzot jāpiemin, ka paš-
laik visintensīvākais darbs norit pie 
informatīvo dienu organizēšanas 
reģionos un semināru organizēša-
nas darba ņēmēju organizācijās. Ar 
arodbiedrību reģionālajiem kon-

sultantiem strādājam pie informa-
tīvo dienu vietu izvēles un plānu 
izstrādes, savukārt LBAS dalībor-
ganizācijas nupat ir iesniegušas sa-
vus pieteikumus semināru organi-
zēšanai. Tie līdz pat projekta bei-
gām notiks vai ik mēnesi visos Lat-
vijas novados un reģionos. Līdz ar 
to, sākot no šī gada rudens, projek-
ta īstenošanā arvien aktīvāk jāie-
saistās gan LBAS dalīborganizāci-
jām, gan reģionu pārstāvjiem. 

LBas kapacitātes  
stiprināšanai
 ● eirOPas sOciāLā fOnda PrOjeKts „LAtVijAS BrīVo ArodBiedrīBu SAVienīBAS AdMiniStrAtīVāS 
kApAcitāteS StiprināšAnA”

 esf projektA VAdītājA, LBAS juriSte zAndA GrundBerGA (no LABāS)  

un LBAS un eSf projektA SociāLo un nodArBinātīBAS jAutājuMu 

ekSperte SAntA ozoLiņA

 foto SAnitA Lorence



arvien aktīvāk Latvijas reģio-
nos darbojas LBas Konsultatī-
vie centri, palīdzot darbinie-
kiem rast izeju dažādo darba 
likumdošanas pārkāpumu 
džungļos. Par to, kā arodbiedrī-
bām un darbiniekiem klājas 
Liepājas pusē, stāsta LBas 
Liepājas konsultatīvā centra 
vadītājs jānis neimanis. 

sanita LOrence

Smagnēji, bet pamazām darbu uz-
sāk Liepājas reģionālā trīspusējā 
sadarbības padome. Tās nolikums 
pilsētas domē jau apstiprināts, un 
septembra beigās notiks pirmā sē-
de. Jaunizveidotās institūcijas 
mērķis – vēl vairāk iesaistīt sabied-
rību pilsētai svarīgu lēmumu pie-
ņemšanā. 

Tas, kas tagad notiek Kurzemē, 
ir valsts institūciju kā darba devēju  
terors un bosings pret darbinie-
kiem – notiek darba algas un dar-
ba līgumu nosacījumu grozīšana 
ar atpakaļejošu datumu. Darbinie-
ki ir iebaidīti, un tas atsaucas arī uz 
privāto darba devēju attieksmi 
pret saviem padotajiem. Problē-
ma, ar ko bieži nākas saskarties – 
uzteikumi nav noformēti pareizi, 
kā arī netiek ievēroti to termiņi, 
darbiniekiem tos liek parakstīt at-
kal ar atpakaļejošu datumu, un 
šajos gadījumos ir ļoti grūti kaut 
ko pierādīt, jo – liecinieku nav. 
Privātajā sektorā neizmaksā algas, 
savukārt valsts iestāžu darbinieki 
sūdzas par atvaļinājuma naudas 
aprēķināšanas metodiku – lielāko-
ties valsts iestādes ir pārgājušas uz 
četru dienu darba nedēļu, un, va-
doties no tā, arī tiek aprēķināta at-
vaļinājuma nauda. Taču realitātē 
darba apjoms ir pieaudzis, un dar-
binieku skaita samazinājuma dēļ 
darbinieki strādā pat sešas dienas 
nedēļā, lai ar visu tiktu galā. Prob-
lēma, kas iezīmējas ne tikai Kurze-
mē – ar tālbraucējiem šoferiem 
darba devējs laikus un precīzi  ne-
slēdz  darba līgumu, nemaksā ko-
mandējuma naudas, netiek rakstīti 
rīkojumi par komandējumiem.

Valda absolūts tiesiskais nihi-
lisms. Darbiniekiem ir problēmas 

ar prasības pieteikumiem tiesās, jo 
katram tiesnesim ir ļoti atšķirīga 
pieeja darba strīdu risināšanā. Tā-
pat darbiniekiem ir grūti savākt 
visus dokumentus, jo tiesas tos 
pēc motivētiem paskaidrojumiem 
nelabprāt izprasa no atbildētāja. 
Atsevišķi tiesneši tik primitīvi iz-
skatījuši lietas, ka trim liepājnie-
kiem nācies griezties Eiropas Cil-
vēktiesību tiesā. Tās ir par arod-
biedrību tiesību ierobežojumu, ko 
nosaka Darba likuma 110. pants, 
un par uzteikuma nepamatotību 
– tas bijis ļoti neskaidrs, bez kon-
krēta izvērtējuma, kā arī par dis-
kriminācijas jautājumiem vecuma 
dēļ. Padomju laika tiesnešu piere-
dze cilvēktiesībās  joprojām ir tālu 
no vēlamā. Tiesas procesi velkas  
garus mēnešus un gadus, darbi-
nieki  šo nejēdzīgi ilgo tiesāšanās 
procesu dēļ  nesāk kārtot doku-
mentus, lai piedzītu lielas summas, 
ko darba devējs ir palicis parādā. 
Neticība tiesām un valsts institūci-
jām šobrīd pieaug. Jāpārskata  dar-
ba strīdu izskatīšanas prakse un 
jāizveido ārpus tiesas ietvariem āt-
ra un efektīva darba strīdu izskatī-
šanas institūcija, kurā būtu darba 

devēju, Valsts darba inspekcijas  
un arodbiedrību pārstāvji. 

Nupat Liepājas tiesā pasludināts 
spriedums lietā, kurā, līdztekus 
darba algas un atlaišanas pabalsta 
piedziņai, tiesa darba devējam pie-
sprieda samaksāt arī  materiālo 
kompensāciju par morālo kaitēju-
mu. Tas pierāda, ka nekad nevajag 
„mest plinti krūmos”, bet vienmēr 
cīnīties par savām tiesībām. 

Ļoti liela šī brīža problēma ir tā, 

ka tikai dažas LBAS dalīborgani-
zācijas pieņem savās rindās indivi-
duālos biedrus. Daudzi vēlas iestā-
ties arodbiedrībā, bet tikai kā indi-
viduālie biedri. Liepājā biedru re-
ģistrācijas  jautājumu sakārtojušas 
ir tikai divas nozares – Ūdens-
transporta arodbiedrība un Sa-
biedrisko pakalpojumu un trans-
porta darbinieku arodbiedrība 
LAKRS. 

Diemžēl  ir ļoti grūti  no da-
līborganizācijām iegūt informāci-
ju par arodbiedrībām reģionā. Šā-
du informāciju man ir sniegusi ti-
kai Tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrība un Apvienotā poli-
cistu arodbiedrība. Nav īsti sapro-
tams, kāpēc dalīborganizācijas 
neizmanto, vai tikai daļēji izmanto 
LBAS Konsultatīvos reģionu cen-
trus savas kapacitātes stiprināša-
nai. Mēs varētu ļoti daudz palīdzēt 
gan katrai nozarei, gan LBAS ko-
pumā, ja dalīborganizācijas vēlē-
tos sadarboties. Ir jautājums – cik 
paši iekšēji esam solidāri? Reģio-
nālais līmenis sociālajā dialogā ir 
ļoti svarīgs, taču, pamazām ap-
braukājot Kurzemes novadus, jā-
saka, ka neko daudz par vietējo 
arodbiedrību darbību pašvaldībās 
nav dzirdēts. Būtu ļoti svarīgi ik-
katras pašvaldības līmenī arod-
biedrībām izteikt savu viedokli, 
piemēram, par attīstības plānoju-
mu u.c. svarīgiem jautājumiem. 
Esam jau  aktivizējuši Ventspils un 
arī  Talsu arodorganizācijas. Šo-
brīd ļoti asi, iepazīstoties ar reģio-
na arodorganizācijām, iezīmējas 
paaudžu krīze un disproporcijas 
arodbiedrību aktīvistu vidū.

Šobrīd arodbiedrību orgdarbā 
ir ļoti svarīgi strādāt ar jaunajām 
informācijas tehnoloģijām.  Ir vai-
rāk jārunā, nevis jāizvairās no mū-
su iekšējām problēmām, - jo ātrāk 
tās konstatēsim un atzīsim, jo āt-
rāk varēsim tās izvērtēt. Mums ir 
ļoti daudz potenciālo saskarsmes 
punktu, bet pagaidām starp LBAS 
nozarēm ir pārāk liels „brīvais 
lauks”.  Arī mums visiem, kas virza 
arodbiedrību darba procesus, va-
jadzētu saprast, ka tikai kopā mēs 
esam spēks. 
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«Darbiniekiem ir 
problēmas ar prasības 
pieteikumiem tiesās, 
jo katram tiesnesim ir 
ļoti atšķirīga pieeja 
darba strīdu  
risināšanā.»

Kurzemnieki cīnās!

 jānis neimanis, LBAS LiepājAS konSuLtAtīVā centrA VAdītājS 

 foto no perSonīGā ArhīVA
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2. septembrī notika Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības 
(LBas) Padomes sēde.

KasPars rācenājs,  

LBAS juriStS 

Tajā konstatēja, ka šobrīd ievēro-
jami pieaug sūdzību skaits Valsts 
darba inspekcijā un darba strīdu 
skaits tiesās, taču individuālie 
tiesību strīdi ir ievērojami mazāk 
tajos uzņēmumos, kuros ir arod-
biedrības un tiek veidots veik-
smīgs sociālais dialogs. 

PadOme nOLēma
LBAS Padome nolēma, ka LBAS 
aktīvi iesaistīsies koncepcijas iz-
strādē par darba strīdu komisijas 
kā neatkarīgas koleģiālas institū-
cijas izveidošanu uz VDI bāzes. 
LBAS izvērtēs iespēju sadarbībā 
ar LDDK izveidot šķīrējtiesu ko-
lektīvo darba strīdu izskatīšanai. 
Tāpat LBAS veiks informatīvus 
pasākumus darbinieku un arod-
biedrību līderu izglītošanai par 
darba strīdu risināšanas iespē-
jām un noteiks darba strīdu risi-
nāšanu kā vienu no 2009. gada 
decembrī notiekošā starptautis-
kā foruma vadošajām tēmām. 

LBAS informēs LR Saeimu, 
Ministru kabinetu un Starptau-
tisko Darba organizāciju par ne-
pietiekamo valsts institūciju ie-
interesētību darbinieku problē-
mu, kas saistītas ar darba strī-
diem, risināšanā un sociālā 
dialoga ignorēšanu.

sūdzīBas ir VairāK
Padomes sēdē viesojās VDI pār-
stāvis, kas pastāstīja, ka šī gada 
pirmajā pusgadā VDI izskatīta 
2891 sūdzība, kamēr 2008.gadā 
šajā laikā izskatīja 2102 sūdzības. 
Šogad astoņos mēnešos saņem-
tas jau 3718 darbinieku sūdzības. 

Lielākā daļa pirmā pusgada ie-
sniegumu (2758) ir par darba 
tiesību pārkāpumiem, bet 133 - 
par darba aizsardzību.

VDI ir tiesības izteikt brīdinā-
jumus un dot rīkojumus darba 
devējiem, lai nodrošinātu darba 
tiesiskās attiecības un darba aiz-
sardzību regulējošo normatīvo 
aktu prasību ievērošanu. Izman-
tojot šīs tiesības, inspekcija atsā-
kusi iepriekš aizsākto, bet pār-
traukto praksi izdot darba devē-
jiem saistošus rīkojumus par 
aizkavētās darba algas izmaksu. 

Ja darba devējs to neievēro, 
inspekcija izdod brīdinājumu, ka 
rīkojuma izpilde var tikt nodota 
tiesu izpildītājam, kā arī tiek dots 
papildu termiņš rīkojuma izpil-
dei. Ja arī tad rīkojums netiek 
izpildīts, lietu nodod tiesu izpil-
dītājam, norādot, ka noteiktā 
summa jāpiedzen nevis par labu 
valstij, bet darba ņēmējam. Rī-
kojumus darba devējiem VDI 
nesūta tad, kad runa patiešām ir 
par darba strīdu, jo tā izšķiršana 
ir tiesas kompetencē.

tiesās VērŠas BieŽāK
Darba strīdu risināšanā aktīvi ie-
saistās arī LBAS Konsultatīvie 
centri Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Val-
mierā un Daugavpilī. Līdz au-
gustam, piemēram, Rīgas kon-
sultatīvajā centrā uzrakstīti 63 
pirmstiesas brīdinājumi darba 
devējiem un 168 prasības pietei-
kumi tiesām. 

Savukārt Tiesu administrāci-
jas informācija liecina, ka pir-
mās instances tiesās par atjau-
nošanu darbā 2009.gada pirma-
jā pusē saņemtas 166, bet izska-
tītas 90 lietas, neizskatīto lietu 
atlikums pusgada beigās - 128. 
Salīdzinājumam: visā 2008.gadā 
pirmās instances tiesas saņēma 
126 prasības par atjaunošanu 
darbā, un gada laikā tika izska-
tītas 122 lietas. Tādējādi šī gada 
pirmajā pusgadā tiesās ir ie-
sniegtas par 40 lietām vairāk 
nekā par visu pagājušo gadu ko-
pā. Un ir pietiekams pamats uz-
skatīt, ka tāda tendence turpi-
nāsies.

Par darba samaksas piedziņu 
un citiem darba strīdiem 2009.
gada pusgadā pirmās instances 
tiesās saņemtas 669, bet izskatī-
tas 412 lietas, neizskatītas pusga-
da beigās bija vēl 813 lietas. 2008. 
gadā pirmās instances tiesas sa-
ņēma 694 prasības par darba sa-
maksas piedziņu un citiem darba 
strīdiem, un gada laikā izskatīja 
450 lietas.

izsKata iLgāK
Pēdējā laikā ir tendence krietni 
pagarināties arī lietu izskatīša-
nas termiņam. Ja 2007. un 2008.
gadā prasības gan par atjauno-
šanu darbā, gan par darba sa-
maksas piedziņu un citiem dar-
ba strīdiem pārsvarā izskatīja 
līdz trim mēnešiem vai līdz pus-
gadam, tad šogad lietas tiesu 
spriedumu gaida pusgadu un il-
gāk. Būtiskākās problēmas, kas 
saistītas ar darba strīdu izskatī-
šanu tiesās, ir prasītāja nespēja 
formulēt prasības pamatu un 
savlaicīgi iesniegt vajadzīgos 
pierādījumus. Problēmas rodas 
tiesu procesos, kur darbinieks 
grib saņemt neizmaksāto darba 
algu, bet līdz tam ir saņēmis al-
gu aploksnē. Šādas tiesas gan-
drīz vienmēr beidzas par sliktu 
darbiniekam, jo trūkst pierādī-
jumu. Tāpat problēmas rada arī 
pārstāvju aizņemtība citos pro-
cesos, neskaidrība par piedze-
namajām summām attiecībā uz 
ieturējumiem utt.

Var ātrāK
Darba strīdu atrisināšana Latvi-
jā krietni paātrinātos, ja VDI 
paspārnē tiktu izveidota neatka-
rīga koleģiāla institūcija – Dar-
ba strīdu komisija, kuras lēmu-
mi būtu saistoši kā darbinie-
kiem, tā darba devējiem. Lab-
klājības ministrija līdz nākamā 
gada februārim plāno izstrādāt 
komisijas izveidošanas koncep-
ciju, bet VDI vadiba cer, ka in-
spekcija komisijas pilotprojektu 
vēl pirms valsts atbalsta saņem-
šanas sāks īstenot ar Eiropas Sa-
vienības fondu atbalstu. 

Par darba strīdiem

prasības par 
darba samaksas 
piedziņu un  
citiem darba strī-
diem 2009.gadā

prasības par  
atjaunošanu 
darbā  
1.instancē

prasības par 
darba samaksas 
piedziņu un  
citiem darba 
strīdiem 
1.instancē

prasības par 
atjaunošanu 
darbā 
apelācija

prasība par  
atjaunošanu 
darbā  
2009.gadā
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9. jūlijā Briselē notika Starptautis-
kās Arodbiedrību konfederācijas 
Viseiropas Reģionālās padomes 
(PERC) Jauniešu komitejas dibi-
nāšanas konference. 

Konferences darbs bija sadalīts 
4 blokos: konferences atklāšana un 
vispārējs ievads par arodbiedrību 
uzdevumiem, ekonomiskās krīzes 
ietekme uz jauniešu nodarbinātī-
bu, Eiropas arodbiedrību jaunat-
nes loma vispasaules arodbiedrību 
kustībā un diskusija, un kopīgs 
darbs par tēmu 7.oktobris - Pasau-
les diena par cienīgu darbu (World 
Day of Decent Work).

10. jūlijā notika PERC Jauniešu 

komitejas vēlēšanas, uz kurām no 
LBAS tika nominēta Ilze Mihailo-
va. Vēlēšanu rezultātā tika ievēlēta 
PERC Jauniešu komiteja 9 cilvēku 
sastāvā, no kuriem 1 prezidenta 
amatā, 3 viceprezidenta amatā un 
5 Jauniešu komitejas locekļi, tajā 
skaitā, Ilze Mihailova. Par Viseiro-
pas Reģionālās padomes (PERC) 
Jauniešu komitejas prezidenti kļu-
va Daniela Aleksieva no Bulgāri-
jas. 

Informācija par konferenci un 
vēlēšanām atrodama Starptautis-
kās Arodbiedrību konfederācijas 
interneta mājas lapā www.perc.
ituc-csi.org 

24. – 26. jūlijā Dobeles rajona ,,Ska-
bargās” ar LIZDA, LBAS un Coca-
Cola Hellenic Latvia atbalstu nori-
sinājās 5. Baltijas Arodbiedrību 
jauniešu nometne. Nometnē pie-
dalījās 25 arodbiedrību jaunieši no 
Latvijas (LBAS), Lietuvas (LPSK), 
Igaunijas (EAKL) un viens pārstā-
vis no Vācijas (DGB).

Nometnes laikā arodbiedrību 
jaunieši gan apsprieda kopīgus 
projektus, gan runāja par aktuālām 
tēmām rudenī Latvijā plānotajam 
jau 9. Baltijas arodbiedrību 

 jauniešu forumam. 
Iveta Flesnere, LBAS jauniešu 

padomes priekšsēdētāja, kura bi-
jusi visu nometņu organizatore, 
saka: ,,Nometņu organizēšana ir 
veids, kā piesaistīt un iesaistīt 
"jaunos", lai tie redzētu, ka dar-
bošanās arodbiedrībā nenozīmē 
tikai piedalīšanos sēdēs, sapulcēs 
un piketos. Lai viņi redz, ka var 
būt arī šādi arodbiedrību pasāku-
mi, kuros var izrunāt kopīgas 
problēmas un plānot kopīgus 
projektus.” 

No 26.06. līdz 1.07. jau piekto 
gadu uz Starptautiskās Arod-
biedrību konfederācijas (ITUC) 
organizēto Baltijas jūras reģiona 
valstu arodbiedrību jauniešu va-
saras skolu Palangā pulcējās 
arodbiedrību jaunieši no Krievi-
jas, Baltkrievijas, Ukrainas, Mol-
dovas, Lietuvas, Igaunijas, Latvi-
jas. LBAS jauniešu delegācijas 
sastāvā bija 6 jaunieši, tādi, kas 
reāli strādā ar biedriem savā 
arodorganizācijā - no Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības, Latvijas arod-
biedrības ,,Enerģija’’ u.c.

Šogad jauniešu apmācībā gal-
venais uzsvars bija uz apmācību 
tēmām par jaunu biedru iesaisti 
un organizācijas stiprināšanu. 
Darba grupās tika piedāvātas tā-
das tēmas kā strādājošās jaunat-
nes aizsardzības stiprināšana 
krīzes apstākļos, arodbiedrības 
biedru apvienošana un motivē-
šana, arodbiedrību jauno līderu 
skolu organizēšana un ieviešana 
dzīvē.

Interesanta un vajadzīga pie-
redze bija dalība vasaras infor-
matīvajā patruļā Palangas ielās 
un pludmalē. Patrulēšanas laikā 
jaunieši mācījās, kā uzsākt saru-
nu ar cilvēkiem, kā izvēlēties sa-
runai piemērotāko vietu un lai-
ku. Pilsētas centrā vairākas stun-
das varēja saņemt juridisko kon-
sultāciju par darba tiesību 
jautājumiem, lai parādītu, kā 
arodbiedrības reāli var sniegt at-
balstu.

Darba grupu rezultātu pre-
zentācijas atrodamas LBAS in-
terneta mājas lapā www.lbas.lv.

Alēns Jukšinskis no Latvijas 
arodbiedrības ,, Enerģija ”: „Tā 
kā šī bija mana pirmā iesaistīša-
nās jauniešiem rīkotā apmācībā, 
varēju iegūt ļoti vērtīgas zināša-
nas un pieredzi. Skolas laikā tika 
apspriestas ļoti aktuālas un sais-
tošas tēmas, kā arī bija iespēja 
uzklausīt citu reģionu jauniešu 
domas un pieredzi, kas ļāva iegūt 
vērtīgas atziņas.” 

ievēlēta 
Perc jauniešu 
komiteja

arodbiedrību  
nometne

Vasaras skola palangā

 interesanta un Vajadzīga Pieredze VASArAS SkoLAS dALīBniekieM  BijA 

piedALīšAnāS inforMAtīVAjā pAtruļā pALAnGAS ieLāS un pLudMALē. piLSē-

tAS centrā VAirākAS StundAS VArējA SAņeMt juridiSko konSuLtāciju pAr 

dArBA tieSīBu jAutājuMieM, LAi pArādītu, kā ArodBiedrīBAS reāLi VAr 

SnieGt AtBALStu. AttēLā - LAtVijAS deLeGācijA

 foto no i . MihAiLoVAS ArhīVA

 Perc jAuniešu koMitejA 

 foto no ht tp://perc.ituc-cSi.orG ArhīVA
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darbs ar jauniešiem arodbiedrī-
bām ir vitāli svarīgs un nepie-
ciešams, - tas ir arodbiedrību 
nākotnes jautājums. Kopš  
1980. gada arodbiedrību biedru 
skaits ir krities daudzās eiropas 
valstīs. īpaši izteikta šī regresi-
ja ir jaunajās es dalībvalstīs. 
tik zema arodbiedrību kapaci-
tāte, kāda tā ir eiropā šobrīd, 
nav bijusi kopš  1950. gada. 

iLze mihaiLOVa,  

LBAS ArodBiedrīBu dArBA  

koordinAtore

Viens no iemesliem ir dažādas 
arodbiedrību iekšējā darba nepil-
nības, piemēram,  pārāk formāls 
un novecojis darba stils, organizā-
cijas struktūra un darbības stils 
nav viegli piemērojams atsevišķām 
biedru grupām, tajā skaitā, jaunie-
šiem u.c. Viena no problēmām 
vairākumā valstu ir tāda, ka arod-
biedrībās iesaistās pārāk maz ga-
dos jaunu biedru, kas ierobežo 
arodorganizāciju atjaunošanās ie-
spējas, un netiek nodrošināta pēc-
tecība. Ļoti bieži vidējais arod-
biedrību biedru vecums ir ievēro-
jami augstāks par vidējo strādājo-
šo vecumu.
Jauniešu iesaiste ir svarīga arī tā-
pēc, ka jaunietis pēc skolas beigša-

nas ir gatavs profesionāli veikt sa-
vu darbu, bet netiek sagatavots 
reālajam darba tirgum, viņam va-
jadzīgs atbalsts. Arodbiedrību ka-
pacitātes stiprināšana un organi-
zatoriskais darbs pēdējā laikā ir 
izvirzīts par prioritātēm dažādās 
jauniešu apmācībās.
Arī Eiropas Arodbiedrību konfe-
derācijas (ETUC) jauniešu konfe-
rence š.g. februārī tika veltīta orga-
nizatoriskiem jautājumiem.  Pa-
matproblēmas, kas saistītas ar jau-
nu biedru piesaisti, ir ļoti līdzīgas 
visās valstīs. Konferencē tapa dek-
larācija, kurā, lai iesaistītu jaunus 
biedrus un uzturētu to aktivitāti, 

eirOPas arOdBiedrīBu 
KOnfederācijas  
jaunieŠi iesaKa
•	 stiprināt	un	attīstīt	jauniešu	struk-
tūras; 
•	 veicināt	 un	 atbalstīt	 	 specifiskas	
aktivitātes, kas vērstas uz problē-
mām, kas skar tieši jauniešus;
•	 pilnveidot	 informatīvās	 kampa-
ņas, piemērojoties auditorijai, pie-
mēram, izvēloties valodu (bukleti, 
brošūras, video utt.);
•	 izmantot	 dažādus	 informācijas	
kanālus, veicināt jaunus komunikā-
cijas instrumentus (medijus, arod-
biedrību avīzes, internetu, konferen-
ces, sabiedriskus pasākumus utt.);
•	 iet	tur,	kur	strādā	jaunieši		(jāmēr-
ķē uz  nozarēm un uzņēmumiem, 
īpaši tādiem, kur nav arodbiedrī-
bas);
•	 organizēt	 jauno	 arodbiedrību	
biedru apmācības, tematiskās no-
metnes, ar mērķi iesaistīt jaunus 
biedrus.

ieteiKumi  
jaunieŠu iesaistei
•	 Iet	tur,	kur	„dzīvo	jaunieši’’.	
•	 Nodrošināt	informāciju	skolās	
(visos izglītības līmeņos) un ne 
tikai – mēs nevaram zināt, kurā 
dzīves posmā cilvēkam ir nepie-
ciešama šī informācija. Aptaujas 
rāda, ka jaunieši nevis negrib būt 
sociāli aktīvi un darboties dažā-
dās nevalstiskajās organizācijās, 
bet viņiem trūkst informācijas, 
nav, kas ,,paņem pie rokas’’.
•	 Rīkot	 informatīvās	 arodbied-
rību ,,vasaras patruļas’’ – piemē-
ram, piejūras pilsētā, kur uzturas 
daudz jaunu cilvēku, ir sezonā-
lais darbs.
•	 Orientēties	 arī	 uz	 individuālo	
biedru uzņemšanu, jo jaunietis 
bieži vien gribētu kļūt par arod-
biedrības biedru, lai aizstāvētu 
savas tiesības, bet dažādu iemes-
lu pēc nevēlas kļūt par līderi un 
iestāties par citu tiesībām.
•	 Nodrošināt	 pēc	 iespējas	 vien-
kāršāku sistēmu, lai iestātos 
arodbiedrībā.
•	 Mazāk	 uzsvērt	 pret	 ko	 cīnās	
arodbiedrība, vairāk uzsvērt - 
par ko cīnās arodbiedrība.
•	 Arodbiedrībai	jābūt	pieejamai!	
Šis princips lieliski realizējas 
publiskajās kampaņās, kā, pie-
mēram, arodbiedrību telts kādu 
svētku ievaros – teltī notiek ne 
tikai inforunas, pieejami ir gan 
arodbiedrību speciālisti, gan va-
dītāji. 
•	 Nedrīkst	aizmirst	arī	 ieklausī-
šanos citu problēmās, kā arī paš-
kritiku, runājot par arodbiedrību 
iespējām.

ieteiKumi, Lai  
uzturētu jaunO  
Biedru aKtiVitāti un  
interesi 
•	 Veicināt	izpratni	par	to,	kur	es	
esmu arodbiedrības  struktūrā, 
ka es esmu svarīgs posms, jo bez 
cilvēkiem piramīdas pamatnē 
arodbiedrības ir vājas.
•	 Organizēt	 jauniešus	 katrā	 or-
ganizācijā vai reģionā, jo to ne-
var izdarīt kāds, kurš „sēž“ arod-
biedrību birojā un nav tiešā sa-
skarsmē ar konkrētajiem jaunie-
šiem, un nepārzina viņu darba 
specifiku.
•	 Pateicības	 vēstules	 brīvprātī-
gajiem par darbu – bieži vien 
aizmirstam, ka nemateriālajai 
pateicībai ir liela nozīme.
•	 	 Jābūt	 ļoti	elastīgiem	darbā	ar	
biedriem (gan veidojot apmācī-
bas, gan iesaistot dažādās aktivi-
tātēs) – reti kurš pirmorganizā-
cijas vadītājs vai uzticības perso-
na uzņēmumā ir atbrīvotā perso-
na, reti kurš arodbiedrības biedrs 
jaunietis var par prioritāti uzstā-
dīt arodbiedrību aktivtātes, ja 
viņam jāatrodas darba vietā. Pie-
mēram, veidojot apmācību prog-
rammas, ir jābūt elastīgiem, ne 
tikai plānojot apmācību laiku, tā 
sadalījumu, bet arī tematiski jā-
piemērojas katrai konkrētai au-
ditorijai, lai katrs tiktu uzrunāts.

Un nobeigumā - pats svarīgā-
kais priekšnoteikums, lai piesais-
tītu jaunus cilvēkus ir - RUNĀT! 
Dzīvā komunikācija, personiska 
attieksme vienmēr ir efektīvāka 
par visiem citiem cilvēku pie-
saistīšanas veidiem.  

jau desmito gadu 12.augustā 
visā pasaulē tika svinēta starp-
tautiskā jauniešu diena. arī 
šogad Latvijas jaunatnes 
padome to atzīmēja ar vērienī-
gu pasākumu Līvu laukumā.

iLze mihaiLOVa 

Šī pasākuma ietvaros nevalstis-
ko organizāciju jauniešiem, tai 
skaitā LBAS jauniešu aktīvam, 
bija iespēja popularizēt savas 

organizācijas jauniešu kustību, 
iepazīstināt kolēģus no citām 
nevalstiskajām organizācijām ar 
savu darbību un uzzināt, ar ko 
nodarbojas citas jauniešu orga-
nizācijas. Akcijas laikā garām-
gājējiem tika piedāvāti informa-
tīvie materiāli, kā arī jauniešiem 
tika piedāvāts aizpildīt anketu. 
Anketēšanas mērķis bija vērst 
jauniešu uzmanību uz to, ka pa-
stāv arodbiedrību jauniešu kus-

tība, informēt par to, ar ko no-
darbojas arodbiedrība, un kāpēc 
būtu jākļūst par tās biedru. An-
ketējot jauniešus, bija laiks ne-
lielai sarunai par to, vai jaunieši 
jūtas gatavi darba dzīvei un vai 
viņi zina, kur vērsties pēc palī-
dzības, ja rodas problēmas attie-
cībās ar darba devēju. Intere-
sentu vidū bija gan skolnieki, 
gan studenti, gan vecāki, kuri 
apmeklēja pasākumu kopā ar 

bērniem.
 Akcijā aktīvi darbojās Laimo-

nis Mūrnieks un Oļegs Orehovs 
(Latvijas Tirdzniecības darbinie-
ku arodbiedrība), Jekaterina 
Strauta un Egija Laganovska (Lat-
vijas Izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrība), Alēns 
Jukšinskis (Latvijas Arodbiedrība 
„Enerģija”), Mārtiņš Pēternieks 
(Latvijas Celtnieku arodbiedrī-
ba). 
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arvien biežāk LBas Konsultatī-
vo centru durvis rīgā, jelgavā, 
Liepājā, daugavpilī un Valmierā 
ver ļaudis, kuriem vairs nav 
citas vietas, kur cīnīties par 
savām darba tiesībām, kā vien 
tiesa. un šajā iestādē neviens 
citādi pēc palīdzības nevar
vērsties, kā vien ar rakstiski 
uzrakstīta prasības pieteikuma 
starpniecību. 

KasPars rācenājs, 

 LBAS juriStS

Kad prasības pieteikums – LBAS 
konsultanta vai jurista sagata-
vots – ir gatavs, tas  uzmanīgi 
jāpārlasa! 

1. OBLigāti jāPārBauda 
un atBiLstOŠi jāizLaBO:
•	vārds,	uzvārds;
•	adrese;
•	 nodarbinātības	 periods	 (da-
tums, kad sāka/beidza strādāt) 
un lietas apstākļi;
•	 prasījumi	 tiesai	 (piedzīt	neiz-
maksāto darba samaksu/atjau-
not iepriekšējā darbā/izpildīt 
tiesas spriedumu nekavējoties 
u.c.);
•	 pievienoto	dokumentu	saraksts:

• vai ir pievienoti visi prasī-
bas pieteikumā norādītie doku-
menti,

• vai pievienoti oriģināli (der 
arī apliecinātas kopijas);
•	 vai	prasības	pieteikumi	 ir	pa-
rakstīti.

2. tiesai jānOsūta:
•	 2	 (divi)	 prasības	 pieteikumi	
(oriģināli);
•	 prasības	 pieteikumā	 norādītie	
pielikumi.

3. dOKumenti jāsūta 
Pa Pastu ieraKstītā 
VēstuLē (KVīts jāsa-
gLaBā) Vai jāaiznes 
Katram indiViduāLi 
uz PrasīBas PieteiKu-
mā nOrādītO tiesas 
adresi.

zināŠanai
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 
128.panta 2.daļu prasības pietei-
kumā jānorāda: 
•	tās	tiesas	nosaukums,	kurai	ie-

sniegts pieteikums; 
•	prasītāja,	kā	arī	viņa	pārstāvja,	
ja prasību ceļ pārstāvis, atbildē-
tāja, trešās personas vārds, uz-
vārds, personas kods un dzīves-
vieta, bet juridiskajai personai 
— tās nosaukums, reģistrācijas 
numurs un atrašanās vieta (juri-
diskā adrese). Atbildētāja perso-
nas kodu vai reģistrācijas numu-
ru norāda, ja tas ir zināms; 
•		prasības	priekšmets;	
•	 	prasības	 summa,	 ja	prasība	 ir	
novērtējama naudas izteiksmē, 
kā arī piedzenamās vai apstrīda-
mās summas aprēķins; 
•	 	 apstākļi,	 ar	 kuriem	 prasītājs	
pamato savu prasījumu, un pie-
rādījumi, kas tos apstiprina; 
•		likums,	uz	kura	prasība	pama-
tota; 
•		prasītāja	prasījumi;	
•	 	 prasības	 pieteikumam	pievie-
noto dokumentu saraksts; 
•		prasības	pieteikuma	sastādīša-
nas laiks un citas ziņas, ja tās ne-
pieciešamas lietas izskatīšanai. 

nOderīgi!
•	 Tiesas	 adresi	 nosaka	 atbilstoši	
darba devēja juridiskajai (prasī-
bu var celt arī pēc darbinieka 
dzīvesvietas vai darba vietas)  
adresei.

http://www.tiesas.lv ir iespē-
jams uzzināt, kurai tiesai attiecī-
gā iela ir piederīga.

Piemēram, ja juridiskā adrese 
ir Rīga, 11.novembra krastmala, 
tad prasība ir jānosūta uz Rīgas 
Centra rajona tiesu. 
•		Pēc	 prasības	 pieteikuma	 ie-
sniegšanas tiesā saņemsiet no 
tiesas vēstuli ar 

• lūgumu novērst trūkumus 
prasības pieteikumā vai 

• informāciju, ka tiesa ir nosū-
tījusi prasību darba devējam, lai 
tas sniegtu paskaidrojumus.
•	 Apmēram	 pēc	 1	 mēneša	 sa-
ņemsiet no tiesas pavēsti ar aici-
nājumu ierasties uz tiesas sēdi.
•	 Jo	 veiksmīgāk	 būs	 sagatvots	
prasības pieteikums, jo lielākas 
iespējas, ka strīdu tiesa izšķir pā-
ris tiesas sēžu laikā.
•	 Jārēķinās,	ka	tiesas	process	var	
aizņemt 3 – 6 mēnešus.
•	 Darbiniekam	 nav	 jāmaksā	
valsts nodeva!  

prasības pieteikums tiesai



6 / LBAS VĒSTIS / 29. septembris, 2009 DALĪBORGANIZĀCIJĀS

«simtprocentīgs Par» - tā 
domā un darbībā apliecina  
Latvijas tirdzniecības  
darbinieku arodbiedrība (Ltda). 

maira muceniece, 

LtdA priekšSēdētājA

Mūsu arodbiedrībā tam ir gan 
tiesiskā bāze – regulējums Statū-
tos, gan liela praktiskā pieredze. 
Uzskatām, ka katrs individuālais 
biedrs ir:  
•	 vēl	 viens	 labāk	 savas	 darba	 
tiesības zinošs strādājošais,
•	un	tas	ir	solis	pretim	jaunas	aro-
dorganizācijas nodibināšanai uz-
ņēmumā. Tā pirms 5 gadiem dzi-
ma arī šobrīd lielākā LTDA aro-
dorganizācija SIA „ RIMI Latvia”. 

Jāatzīmē, ka LTDA pēdējā kon-
gresā Statūtos izdarītie grozījumi 
stipri atvieglo individuālo biedru 
uzņemšanas procedūru – intere-
sents kļūst par arodbiedrības 
biedru no viņa iesnieguma sa-
ņemšanas dienas mūsu birojā. 
Bez tam tas var notikt, pat „neat-
ejot no datora”, jo pieņemam ie-
sniegumus arī elektroniskā for-
mā, kā arī pa faksu sūtītus. Par to 
īpaši iepriecināti ir jaunieši. Vis-
pirms LTDA nosūta interesentam 
pēc viņa vēlēšanās - elektronisko 
vai parasto vēstuli ar Statūtiem, 
infolapu, iesnieguma formu un 
bankas rekvizītiem. Pēc aizpildīta 
iesnieguma saņemšanas, LTDA 
nosūta savu apstiprinājumu par 
uzņemšanu. Esam ievērojuši, ka 
daudzos gadījumos vēstules saņē-
mēji tālāk izplata LTDA informā-
ciju arī saviem kolēģiem, un gai-
dītā viena iesnieguma vietā saņe-
mam vairākus. Diemžēl, ne vien-
mēr LTDA vēstulei 1- 3 dienu 
laikā seko jauna biedra iesnie-
gums. Nesen bija gadījums, kad 
interesents kļuva par LTDA bied-
ru tikai 2 mēnešus pēc mūsu  
vēstules saņemšanas.

VairāK Biedru
Pēdējie 3 gadi un īpaši jau 2009. 
gads ir iezīmīgi ar  individuālo 
biedru skaita palielināšanos. Ja 
2007.gadā  LTDA tādu biedru bija 
237 no  62  dažādiem uzņēmu-
miem, tad šogad individuālo bied-
ru skaits ir divkāršojies, un viņi 
nodarbināti jau 130 uzņēmumos. 
Pēdējos mēnešos LTDA iestājušies 
tādu mūsu uzmanības lokā esošu 
uzņēmumu kā MAXIMA, PA-
LINK (veikali IKI), DROGAS, 
DEPO DIY, RAUTAKESKO (vei-
kali K-RAUTA), PLUS PUNKTS, 
SALDUMU TIRDZNIECĪBA 
(veikali LAIMA), STENDERA 
ZIEPJU FABRIKA un citos tirdz-
niecības un ēdināšanas uzņēmu-
mos strādājošie. Kā jaunums jāat-
zīmē, ka LTDA iestājušies arī spēļu 
zāļu darbinieki. Mūsu kontaktin-
formāciju vairākums jauno biedru 
ieguvuši no draugiem un radinie-
kiem – esošajiem LTDA biedriem, 
LBAS mājas lapas un Konsultatī-
vajos centros. Šogad vairāk kā ci-
tus gadus īsto adresātu sasnieguši 
arī LTDA kabatas kalendāri ar 
moto „Paskaidrosim, aizstāvēsim, 
pārstāvēsim tavas darba tiesības 
un intereses!”.

Nenoliedzami, individuālo 
biedru skaita palielināšanos veici-
nājis pieaugošais Darba likuma 
neievērošanas gadījumu skaits   
jeb, vienkārši sakot, jau esošās 
problēmas vai gaidāmā atlaišana.

Kā Ltda Var PaLīdzēt 
indiViduāLajiem  
Biedriem?  
• Sniedzam konsultācijas darba 
tiesību jautājumos. Jāatzīmē, ka to 
forma atkarīga no katra biedra 
vēlmēm. Šobrīd ļoti populāri ir 

 jautājumi un atbildes e-pastā, 
starp citu, ne tikai jauniešu vidū. 
Uzskatām, ka atbildes sniedzam 
operatīvi, arī vakaros un  atpūtas 
dienās,  un profesionāli, jo labi 
pārzinām savas nozares specifiku 
(summētais darba laiks, civiltie-
siskā atbildība u.c.). Kā nesen 
mums pēc atbildes saņemšanas 
atrakstīja viens no jaunajiem 
biedriem Linards Vitauskis 
(K-RAUTA): „Ar jums patiešām 
viegli sadarboties.” 
•	 	 Ja	 arodbiedrības	 biedrs	 nespēj	
pats panākt savu tiesību ievēroša-
nu, tad LTDA piezvana, uzraksta 
vēstuli vai sarunā tikšanos ar dar-
ba devēju vai viņa pārstāvi, galve-
nokārt, personāldaļas vadītāja 
personā. Mūs gandarī, ja sarunu 
ceļā tiek novērsts konstatētais pār-
kāpums. Piemēram, izmaksāta 
100 % piemaksa par virsstundu 
darbu un darbu svētku dienā. 
•	 Palīdzam	 arodbiedrības	 bied-
riem uzrakstīt  visdažādākos ie-
sniegumus darba devējiem, tajā 
skaitā,  sūdzības Darba likuma 
94.pantā noteiktajos gadījumos. 
Tā kā pieaug atstādināšanas gadī-
jumu skaits, tad sagatavojam arī 
sūdzības ar lūgumu sniegt to pa-
matotību. Piemēram, nav sapro-
tams, kāpēc iztrūkuma rezultātus  
mazā preses kioskā  jāizskata 3 
mēnešus jeb visu Darba likumā 
pieļaujamo atstādināšanas laiku.
•	 Ja	 darba	 devējs	 atsakās	 novērst	
Darba likuma pārkāpumu, un tas 
nav tikai atsevišķs, individuāls ga-
dījums, bet tam ir sistemātisks rak-
sturs, tad griežamies ar rakstveida 
iesniegumu arī Valsts darba inspek-
cijas teritoriālajā iestādē. 
•	 Izskatot	 darba	 devēju	 iesniegu-
mus par piekrišanu arodbiedrības 
biedra atlaišanai, rūpīgi izvērtējam 
visus apstākļus. LTDA nekad nav 
devusi savu piekrišanu bez  pietie-
kama tiesiskā pamatojuma. Tikko 
nesen šī iemesla dēļ nepiekritām 
vienas savas biedres atlaišanai, un 
darba devējs, apzinoties savu kļū-
du, piedāvāja viņai izbeigt darba 
līgumu pēc pušu vienošanās, iz-
maksājot kompensāciju 5 mēnešu 
vidējās izpeļņas apmērā, kam dar-
biniece arī piekrita. Vai šādi izde-

vīgi atlaišanas noteikumi tiktu pie-
dāvāti, ja nebūtu bijis arodbiedrī-
bas atteikuma? Noteikti – nē. Pro-
tams, nepiekrišana nevar būt tikai 
principa pēc. Tā, diemžēl, bijām 
spiesti atzīt arodbiedrības biedra  
pārkāpumu un piekrist atlaišanai, 
kad kādas kafejnīcas kasiere vai-
rākkārt bija bija „aizņēmusies” 
naudu no kases un pati to atzinusi. 
Bijuši arī gadījumi, kad darba de-
vējs uzteicis darba līgumu arod-
biedrības biedram bez LTDA ie-
priekšējas piekrišanas. Pēc mūsu 
iejaukšanās uzteikums tika anu-
lēts, un darba devējs pat vairs ne-
vēlas uzteikt darba līgumu, vai arī 
griežas pēc saskaņošanas LTDA  
Darba likumā noteiktajā kārtībā 
un termiņos.

•	Ja	mierīgā	ceļā	neizdodas	atrisi-
nāt darba strīdu uzņēmumā uz 
vietas, tad sagatavojam prasības 
pieteikumu un aizstāvam indivi-
duālā  biedra intereses tiesā. Šo-
brīd tiesvedībā atrodas 2 un top 
vēl 2 arodbiedrības biedru lietas. 
Esam piedalījušies tiesas procesā 
arī kā trešā persona. Tas bija sais-
tīts ar mūsu atteikumu arodbiedrī-
bas biedra atlaišanai. Toreiz darba 
devējs griezās tiesā un pirmās in-
stances tiesā zaudēja. Liels bija 
mūsu gandarījums, kad tiesas 
spriedums  bija balstīts uz mūsu 
paskaidrojumā ietvertajiem aps-
tākļiem un atsaucēm uz attiecīgām 
Darba likuma normām. Tātad, 
LTDA atteikums bija pamatots.

indiViduāLO 
Biedru KustīBai arī 
saVas ēnas Puses
•	To	ļoti	nevēlas	atzīt	daudzi	darba	
devēji. Viņuprāt, ja uzņēmumā nav 
savas arodorganizācijas, tad viņiem 
pirms darba līguma uzteikšanas 
nav jāpilda Darba likuma 101.pan-
ta 6.daļā uzliktais „pienākums  

individuālie arodbiedrības biedri. Par vai pret?

«Ja mierīgā ceļā neiz-
dodas atrisināt darba 
strīdu uzņēmumā uz 
vietas, tad sagatavo-
jam prasības pieteiku-
mu un aizstāvam indi-
viduālā  biedra  
intereses tiesā.»

«Katrs individuālais 
biedrs ir solis pretim 
jaunas arodorganizāci-
jas nodibināšanai  
uzņēmumā.»



noskaidrot, vai darbinieks ir darbi-
nieku arodbiedrības biedrs”, jo 
arodbiedrības taču uzņēmumā 
vienkārši nav.  Bez tam turpinās ie-
sāktā prakse iekļaut darba līgumos  
prettiesisko noteikumu, ka „darbi-
niekam ir pienākums nekavējoties, 
vienas vai vairāku dienu laikā pazi-
ņot par iestāšanos arodbiedrībā”. 
Diemžēl, arī Valsts darba inspekci-
jai šajā lietā „rokas par īsām”. Bet  
Darba likuma 110.panta 1.daļā dar-
ba devējam uzliktais aizliegums uz-
teikt darba līgumu arodbiedrības 
biedram bez arodbiedrības iepriek-
šējas piekrišanas un nepieciešamība 
griezties LTDA pēc piekrišanas tiek 
uztverta gandrīz kā „pazemošanās 
kaut kādas tur arodbiedrības priek-
šā”. Izskatot saņemtos iesniegumus, 
bieži vien mums „mati ceļas stāvus” 
par personāla speciālistu nekompe-
tenci. Kā var dot piekrišanu atlaiša-
nai, piemēram, ja vispār nav norā-
dīts  neviens Darba likuma  pants? 
Bez tam, ja iepriekš darba devēji uz-
ticējās darbinieku sniegtajām atbil-
dēm par piederību LTDA, tad tieši 
šogad esam saņēmuši vairāku dar-
ba devēju vēstules ar lūgumu ap-
stiprināt, vai tiešām konkrētais cil-
vēks ir mūsu arodbiedrības biedrs. 
Tas gan ir diskutējams jautājums, 
vai mums jāsniedz šāda atbilde, vai 
nē. LTDA uzskata, ka  pastāvošās 
„slepenības plīvurs”  jānoņem pa-
šam arodbiedrības biedram.
•	Ne	vienmēr	mums	tiek	atklāti	pa-

tiesie iestāšanās arodbiedrībā ie-
mesli. Tā var izrādīties, ka darbi-
nieks, uzzinājis par gaidāmo atlai-
šanu, jau nākamajā dienā cenšas 
„ielēkt pēdējā vagonā”. Nesen bija 
gadījums, kad pārdevēja iepriekšē-
jā dienā īsu mirkli pirms LTDA bi-
roja slēgšanas uzrakstīja iesniegu-
mu par iestāšanos arodbiedrībā, 
bet nākamās dienas rītā uzstājīgi 
pieprasīja atnākt līdzi uz personāl-
daļu, jo, lūk, „esmu taču jūsu bied-
re!” Novērtējam potenciālo bied-
ru atklātību par esošajām  problē-
mām darba vietā jau iestāšanās 
dienā.
•	 Lai	 gan	 LTDA	 	 ilgstoši	 piedāvā	
biedru naudas maksājumus veikt 
ar banku starpniecību, ar izpildes 
disciplīnu daudzi individuālie bied-
ri tomēr  nevar lepoties. Jāatzīst, ka 
šogad situācija sākusi manāmi uz-
laboties. Daudzi biedri izmanto in-
ternetbanku pakalpojumus ar au-
tomātisko  ikmēneša pārskaitīju-
mu. Ir biedri, kuri samaksā  biedru 
naudu par visu gadu. Saskaņā ar 
Statūtiem, biedrs var tikt izslēgts 
no LTDA, ja viņš vairāk nekā 3 
mēnešus bez attaisnojoša iemesla  
nav maksājis biedru naudu. To-
mēr esam bijuši ļoti pacietīgi un 
pretimnākoši, individuālo  biedru 
naudas maksājumu izpildi kontro-
lējot tikai 1 reizi gadā - janvārī. 
Esam saskārušies ar situāciju, kad 
arodbiedrības biedrs nav maksājis 
biedru naudu gandrīz gadu, bet, 

uzzinot par gaidāmo atlaišanu, dar-
ba devējam norāda piederību arod-
biedrībai, izvirza mums savas pre-
tenzijas, bet rezultātā par nokavēto 
biedru naudas maksājumu vienal-
ga aizmirst. Iepriekš neesam to da-
rījuši, bet laikam tomēr būsim 
spiesti ieviest individuālo biedru 
„melno grāmatu”. Bet kur garantija, 
ka viņi neiestāsies citā arodbiedrī-
bā?

Lai  neciestu  ilggadīgajiem un 
godprātīgajiem biedriem sniegtās 
juridiskās palīdzības kvalitāte un 
operativitāte,  LTDA savā 3.jūnija 
valdes sēdē pieņēma arī stingrā-
ku šīs palīdzības sniegšanas kār-
tību. Tā, piemēram, individuāla-
jam biedram tikai pēc 12 mēnešu 
stāža arodbiedrībā un regulāri sa-
maksātas biedru naudas nepiecie-
šamības gadījumā tiek nodrošinā-
ta prasības pieteikuma sagatavo-
šana tiesai, viņa pārstāvība un 
aizstāvība visā tiesāšanās procesā. 
Ja biedrs vairāk nekā 3 mēnešus 
nav maksājis biedru naudu, bet 
veic visa parāda summas samak-
su, tad viņš uz 12 mēnešiem zaudē 
tiesības saņemt palīdzību sarežģī-
tāku darba tiesisko attiecību prob-
lēmu risināšanā ar darba devēja 
iesaistīšanu un arī  tiesvedības uz-
sākšanā.  Atkārtota biedru naudas 
parāda gadījumā juridiskā palī-
dzība netiek sniegta vispār, un 
biedrs tiek izslēgts no arodbiedrī-
bas.

•	 Bez	 tam	 ir	 grūtības	 individuālos	
biedrus apvienot arodorganizācijās. 
Saskaņā ar mūsu Statūtiem,  3 vienā 
uzņēmumā strādājošie var nodibināt 
arodorganizāciju. To teorētiski jau 
varētu izdarīt veikalu tīklos MAXI-
MA, PRIZMA, IKI, K-RAUTA, DE-
PO un BETA, PLUS PUNKTA kios-
kos. Tomēr tas vēl nav izdevies galve-
nokārt tāpēc, ka  viena uzņēmuma 
biedri bieži vien  strādā  dažādās 
struktūrvienībās  visā Latvijā, un ir 
grūtības viņus sapulcēt vienuviet, - 
neviens nevēlas uzņemties  nepatei-
cīgos arodorganizācijas priekšsēdē-
tāja pienākumus, un  tiek arī paustas 
bailes no iespējamām darba devēja 
represijām. Te nelīdz ne stāstītais par 
darba devēju izrādīto pozitīvo attiek-
smi pret arodbiedrībām mūsu tikša-
nās laikā, ne apmācību un izklaides 
piedāvājumi. Šogad jau tradicionāla-
jā RIMI arodorganizācijas vasaras 
ekskursiju tūrē iesaistījām arī MAXI-
MA un PRIZMA strādājošos indivi-
duālos biedrus. Varbūt tas arī varētu 
kalpot kā stimuls?
•	 Uz	 ikgadējo	 individuālo	 biedru	
sapulci atnāk tikai daži  biedri. 
Tam gan ir arī objektīvi iemesli: ga-
rie veikalu darba laiki, lielie attālu-
mi līdz Rīgai u.c. Tomēr labs risi-
nājums ir dažādu informatīvo ma-
teriālu un pārskatu izsūtīšana 
biedriem pa e-pastu. 

Nobeigumā uzsvēršu  -  indivi-
duālo biedru uzņemšana LTDA 
turpinās... 
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  sia rimi LatVia ArodorGAnizācijAS koMAndA SportA SpēLēS 2009. GAdA 

3. jūLijā     

 foto Mārtiņš pužuLS

  sia rimi LatVia ArodAktīVS SAnākSMē 10. SepteMBrī ApSpriedA, kā VēL 

efektīVāk AizStāVēt SAVuS BiedruS

 foto SAnitA Lorence
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ATPŪTAI

krustvārdu mīkla
Burtu četrstūrī visos iespējamos virzienos atrodiet un izsvītrojiet dotos 
ar darbu un arodbiedrībām saistītos vārdus. Neizsvītrotie burti veidos 
atbildes vārdu. 

Arodi . dArBS . ētikA . kASkA . keriS . krīze . MASkA . riSkS . VALde 
. centri . kABīne . LēMuMi . LīGuMS . MorāLe . nozAre . orGānS . 
SAeiMA . VēStiS . diALoGS . diBināt . krīGerS . pAdoMeS .Streiki . 
VienīBA . deLikāti . konGreSS . noLikuMS . poLicijA . prASīBAS . 
SoLidāri . SAVienīBA . orGAnizācijA . SoLidAritāte

SASTĀDĪJA LĪVIJA KIVKUCĀNE
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.

V E S S E R G N O K L A O

Ē S T S R E G Ī R K Ī R I

S E L Ā R O M M G V G O K

T B Ē Ē T I K A Ā A U D A

I S M U K I L O N L M I B

S E U S K E R I S D S B Ī

A M M T N O Z A R E D I N

B O I R O Ā L Ī D L I N E

Ī D I E C E N T R I A Ā I

S A E I M A K S A K L T V

A p J K S B R A D Ā O O A

R A J I C I L O p T G K S

p A S O L I D Ā R I S K S

KOnKurss 
Ar kādu tekstu vai zīmējumu Meža nozaru arodu biedrības darba aiz-
sardzības speciālists Āris Smildziņš konferencē par dzimumu līdztiesī-
bu ieinteresējis savu blakussēdētāju?

Lūgums konkursa un krustvārdu mīklas atbildes iesūtīt līdz 15. 
oktobrim - elektroniski sanita.lorence@lbas.lv vai pa pastu - 
407.kab., Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001.
Žiglāko un asprātīgāko atbilžu autorus apbalvosim!

Lizda 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības padome 16. sep-
tembrī nolēma: 
•	protestējot	pret	 lielo	finansēju-
ma samazinājumu izglītībā un 
zinātnē, uzsākt gatavošanos strei-
kam; 
•	 izvirzīt	kā	pamatprasības	 strei-
kam - palielināt finansējumu uz 
vienu izglītojamo, vienu studentu 
un bāzes finansējumu zinātniska-
jai darbībai; 
•	 padomes	 dalīborganizācijām	
līdz 23.septembrim iesūtīt priekš-
likumus streika prasībām; 
•	30.septembrī	sasaukt	Valdes	sē-
di, kurai izanalizēt un iesniegt Pa-
domei apstiprināšanai streika 
prasības; 
•	veikt	aptauju	pirmorganizācijās	
par streika norisi – streika prasī-
bām, streika norises laiku un da-
tumu līdz 20.oktobrim; 21.oktob-
rī Padomes sēdē izskatīt jautāju-
mu par streika pieteikšanu.

LKdaf
Kultūras darbinieku arodbiedrī-
bu federācijas Valdes rīcībā ir 
nonākusi Kultūras ministrijas 
vēstule Daugavpils pilsētas do-
mes priekšsēdētājam Rihardam 
Eigimam ar informāciju, ka mi-
nistrija gatavojas iesniegt Mi-
nistru kabinetā rīkojuma pro-
jektu par VSIA „Daugavpils te-
ātris” likvidāciju. Pārsteidz, ka 
vēstule tapusi, par to iepriekš 
neinformējot ne teātra vadību, 
ne kolektīvu. LKDAF nav pie-
ņemams šāds ministrijas darbī-
bas stils, kad lietas tiek kārtotas 
slepus, iepriekš neinformējot ne 
sociālos partnerus, ne kultūras 
iestāžu darbiniekus. 

LKDAF Valde ir aicinājusi 
gan kultūras ministru, gan mi-
nistru prezidentu, gan Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisiju izvērtēt teātra lietderī-
bu, ne tikai balstoties uz skait-
ļiem teātra darbības novērtēju-

ma tabulās, bet apzinoties risku 
iznīcināt vēl vienu valstij  
nozīmīgu kultūras objektu. 

Perc Vasaras sKOLā
LBAS priekšsēdētāja vietnieks 
Egils Baldzēns nesen pabija Bra-
tislavā, kur trīs dienas PERC 
Vasaras skolas ietvaros ar citu 
Eiropas valstu arodbiedrību 
pārstāvjiem diskutēja par krīzi 
un tās pārvarēšanas veidiem. 
Piemēram, Čehija, Slovākija un 
Ungārija to risina citādāk, pir-
mām kārtām, atbalstot tos uz-
ņēmējus, kas ir konkurētspējīgi  
ES un pasaules valstu tirgū. Tur 
valsts atbalsta ražošanu – gan 
lauksaimniecisko, gan rūpnie-
cisko, tādējādi nodrošinot šīm 
nozarēm augstu IKP īpatsvaru. 
Šajās valstīs nav samazinātas al-
gas ne skolotājiem, ne medi-
ķiem. Bet galvenais – tur valsts 
uzrauga pieprasījuma un patēri-
ņa līmeni, tādējādi „turot roku  

uz pulsa” un neizlaižot situāciju 
no kontroles. 

darBa  
aizsardzīBas Kursi                                                                                                    
LBAS Mācību centrs Eiropas 
Sociālā fonda projekta "Darba 
attiecību un darba drošības  
normatīvo aktu praktiska  
piemērošana nozarēs un uzņē-
mumos" organizē bezmaksas 50 
stundu apmācības  kursus aro-
daktīvam un uzticības perso-
nām ar programmu: „Pamatlī-
meņa zināšanu programma dar-
ba aizsardzībā nodarbināto pār-
stāvjiem un uzticības personām”. 
Kursa ilgums 5 dienas  no plkst. 
9.00 līdz 17.00 - no 19. oktobra, 
no 9. novembra, no 23. novem-
bra,   no 14. decembra.  Dalīb-
niekiem pieteikties pie  DA kur-
su vadītāja Z.  Antapsona,  tālr. 
67035908 vai  DA  
konsultanta M. Pužula, tālr. 
67035959,  martins@lbas.lv.    


