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Piketētāji ar svilpieniem un saucie-
niem sagaidīja Saeimas deputātus. 
Piketētājiem rokās bija plakāti ar uz-
rakstiem: „Priekš Parexiem un sina-
gogām naudas pietiek, bet savai tau-
tai – nē!”, „Kāds budžets, tāda policija 
un iekšējā drošība”, „Valdības politika 
nodarbinātības un sociālās apdroši-
nāšanas aģentūru darbiniekiem: vēl 
vairāk darba, vēl mazāk naudas!”, 
„Godmani tiesāt!”,  „Nelāpiet budže-
ta caurumu ar mūsu algu!” un citi. 

LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers, 
uzrunājot piketa dalībniekus, pauda 
sašutumu par Valsts budžeta 2010. 
gadam antisociālo raksturu un to, ka 
viss smagums kārtējo reizi būs jāiz-

nes jau tā nabadzībā nonākušajai 
tautai. Piketa dalībniekus uzrunāja 
arodbiedrību pārstāvji – Ārstniecī-
bas un aprūpes darbinieku arodsa-
vienības priekšsēdētājas vietniece 
Antra Līne, ugunsdzēsējs Pēteris 
Mieriņš un Nacionālā teātra aktieris 
Egīls Melbārdis. 

LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers 
Saeimas priekšsēdētājam G. Dau-
dzem ienesa vēstuli, kurā, cita star-
pā, bija teikts: „Šodien mēs jūtamies 
pievilti, jo valdība, aizsedzoties ar 
Starptautiskā valūtas fonda prasī-
bām, mums ir melojusi. Šodien mēs 
jūtamies pazemoti, jo gaidītās stabi-
litātes un uzplaukuma vietā esam 

saņēmuši jaunus nodokļus un no-
devas. Valdība, sludinot nodarbinā-
tību par prioritāti, ar savu darbību 
bezdarbnieku skaitu valstī ir palieli-
nājusi virs 20 %! Tā rezultātā no 
valsts bēg ne tikai mazkvalificētais 
darbaspēks, bet aizbrauc jau veselas 
ģimenes, augsti kvalificēti darbinie-
ki, kuru apmācībai un izglītošanai ir 
tērēti valsts budžeta līdzekļi. Mēs 
redzam, ka solītā atbalsta uzņēmē-
jiem un „sociālā spilvena” vietā kat-
ram darbiniekam un pašnodarbi-
nātajam 2010. gadā, paaugstinot 
nodokļus un ieviešot jaunas node-
vas, tiek plānots „atņemt” vismaz 
282 latus! Vēl nav atdota pensionā-
riem un strādājošajiem pensionā-
riem nelikumīgi atņemtā nauda, bet 
jau tiek runāts par jaunām refor-
mām sociālajā politikā, kas atkal 

apdraud visneaizsargātākos un 
maznodrošinātākos cilvēkus.

Latvijas darba cilvēki, bezdarb-
nieki un pensionāri, studenti un 
skolēni šodien, paužot savu sašutu-
mu par valdības neprofesionalitāti, 
vieglprātību un tuvredzību, piepra-
sa Saeimas deputātiem atjaunot ticī-
bu mūsu valsts rīcībspējai, pārtraukt 
tautsaimniecības, un īpaši mazās un 
vidējās uzņēmējdarbības, iznīcinā-
šanu, uzdot valdībai samazināt 
valsts pārvaldes izdevumus un stei-
dzami veikt apsolītās strukturālās 
reformas, kā arī nodrošināt atbilsto-
šu finansējumu gan izglītībai un zi-
nātnei, gan arī veselības aprūpei.

Mēs esam vienoti savā izpratnē 
par Latvijas turpmāko attīstību, tā-
pēc pieprasām – Latvijai sociāli atbil-
dīgu budžetu!” 

 1. decembra rītā  pie SaeimaS notika LBaS organizētS piketS, Bet pLkSt. 11.00, proteStējot pret finanSējuma Samazinājumu augStākajai izgLītīBai un zinātnei, 

aptuveni Seši tūkStoši ļaužu, pārSvarā augStSkoLu Studenti, devāS gājienā no miniStru kaBineta uz Saeimu. gājienu organizēja LatvijaS Studentu apvienīBa un 

izgLītīBaS un zinātneS darBinieku arodBiedrīBa (Lizda). paužot Savu atBaLStu, praSīBaS Saeimai  parakStīja arī kuLtūraS darBinieku arodBiedrīBa (Lkdaf) un 

LaukSaimniecīBaS un pārtikaS nozaru arodu BiedrīBa. tādēļ demonStrācijaS pirmajā rindā kopā ar Studentu apvienīBaS pārStāvjiem (no LaBāS) gāja Lkdaf priekš-

SēdētājS aLdiS miSēvičS (no kreiSāS),  LaukSaimniecīBaS un pārtikaS nozaru arodu BiedrīBaS priekšSēdētājS vLadimirS SokoLovS un Lizda priekšSēdētājS jāniS 

kraStiņš

 foto nora krevņeva/afi

sociālais Dialogs 
valsts pārvalDē  
> 8

īstais laiKs, lai runātu 
par Darba tiesībām  
> 4,5

vērtīga piereDze 
norvēģijā >  11

Pret aNtISOcIāLU bUdŽetU!
Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LbaS) piketā 1. decembra 
rītā pie Saeimas pulcējās ap 500 cilvēku, kas pārstāvēja vairākas 
LbaS dalīborganizācijas un visus Latvijas reģionus. 
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Profesionālās izglītības optimizācija
ārkārtas Profesionālās izglītības 
un nodarbinātības trīspusējās  
apakšpadomes (PINtSa) sēdē 
novembrī apsprieda Izglītības un 
zinātnes ministrijas izstrādāto 
Profesionālās izglītības iestāžu 
optimizācijas programmu.

SaNta OzOLIņa,  

LBaS nodarBinātīBaS un  

SociāLo jautājumu ekSperte 

Tās mērķis ir nodrošināt turpmāku 
profesionālās izglītības sistēmas 
strukturālo reformu īstenošanu, op-
timizējot profesionālās izglītības ies-
tāžu (PII) skaitu un izvietojumu re-
ģionos, tādējādi nodrošinot visa vei-
da resursu efektīvāku izmantošanu, 
kā arī paaugstinot profesionālās iz-
glītības kvalitāti un pieejamību. Lai 
informētu par šo programmu, vēl 
pirms PINTSA sēdes Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienībā viesojās IZM 
Profesionālās izglītības un vispārējās 
izglītības departamenta direktors Jā-
nis Gaigals. 

Programma paredz 12 reģionālo 
profesionālās izglītības kompeten-
ces centru izveidi (neskaitot Rīgas 

Tehnisko koledžu), kuriem ir pare-
dzēts nodrošināt kompleksu mate-
riāli tehnisko bāzi, kas dos iespējas 
audzēkņiem iegūt profesionālo 
kvalifikāciju attiecīgās nozares vi-
sās pamatprofesijās. Profesionālās 
izglītības kompetences centri veiks 
arī metodiskās virsvadības un ek-
saminācijas centru funkcijas attie-
cīgajā reģionā. Profesionālās izglī-
tības kompetences centru materiāli 
tehnisko bāzi ir paredzēts izmantot 
citu profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu apmācībai darbam ar 
jaunākajām tehnoloģijām, izman-
tojot atbilstošus darbagaldus un 
iekārtas, kuras nav iespējams no-
drošināt katrai izglītības iestādei, 
kā arī strādājošo kvalifikācijas cel-
šanai un bezdarbnieku pārkvalifi-
kācijai. 

Profesionālās izglītības iestādēs ar 
specializāciju tiks nodrošināta ne-
pieciešamā materiālā bāze profesio-
nālās kvalifikācijas iemaņu apgūša-
nai pamatprofesijās un profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei pamatprofesiju 
specializācijās noteiktās izglītības 
programmās. Profesionālās izglītības 
iestādēs pamatiemaņu apgūšanai 
tiks nodrošināta nepieciešamā mate-
riālā bāze pamatiemaņu apgūšanai 
vienā (vai vairākās) profesijās. 

Negatīvās demogrāfiskās ten-
dences rezultātā, kas reģiona 
novadus skars lielākā 
mērā nekā pilsētas, 

PII piepildījums samazināsies līdz 
25 – 50%. Līdz ar to turpmākā šo 
PII darbība būs iespējama tikai tā-
dā gadījumā, ja pašvaldības uz šo 
skolu bāzes veidos integrētas izglī-
tības iestādes, PII ēkās izvietojot 
vispārizglītojošās skolas, vakarsko-
las, nodrošinot pieaugušo apmācī-
bu, vai veiks citus ar izglītošanu 
saistītus pasākumus. Ir paredzēts 
palielināt Plānošanas reģionu lo-
mu, nosakot līdzatbildību par sa-
balansēta skolu tīkla plānošanu at-
tiecīgajā reģionā.

Programmu ir paredzēts īstenot 
6 gadu laikā, galvenos reorganizā-
cijas uzdevumus veicot nākamo 
divu gadu laikā. PII ir paredzēts 
nodot pašvaldībām, nodrošinot 
vienotus finansēšanas nosacījumus 
ar vispārizglītojošajām skolām. 
Profesionālās izglītības kompeten-
ces centriem ir paredzēts valsts tie-
šās pārvaldes iestādes statuss.

Programma paredz principiāli 
mainīt finansēšanas sistēmu un ie-
viest vienotu finansēšanas principu 
„nauda seko skolēnam” visām iz-
glītības iestādēm, ar mērķi stimulēt 
pašvaldības veikt kompleksu visa 
veida izglītības iestāžu darbības 
plānošanu un izglītības iestāžu tīk-

la optimizāciju. 
Optimizējot PII tīklu, 

veidojot profesionā-
lās izglītības 

kompeten-

ces centrus un profesionālās izglītī-
bas iestādes ar specializāciju, vien-
laikus par 9 samazināsies izglītības 
iestāžu skaits, vietu skaits samazi-
nāsies par 8100 (23%).

Atsaucoties uz 26. novembrī no 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
saņemto vēstuli ar aicinājumu 
sniegt atzinumu par Profesionālās 
izglītības iestāžu tīkla optimizāci-
jas programmas projektu, LBAS 
ierosināja šādus būtiskus papildi-
nājumus:

1)Programmas projektā ir jābūt 
atrunātiem pamatprincipiem, uz 
kuru pamata notiks pašvaldību sa-
darbība, tai skaitā, paredzot vieno-
šanos ar pašvaldībām par izglītības 
iestāžu finansēšanu un uzturēšanu 
ilgtermiņā;

2)Programmas projektā ir jābūt 
pieminētam jautājumam par cil-
vēkresursu plānošanu paredzēto 
optimizācijas izmaiņu kontekstā 
– pedagogu nodarbinātība, tālāk-
izglītības un pārkvalifikācijas ie-
spējas, atbilstoši jaunajām vaja-
dzībām. 

 PrOfeSIONāLāS izgLītīBaS ieStādeS pēc izm pLānotāS optimizācijaS

 

Ventspils PV

Kandavas LT

Laidzes PV

Limba u PV

9

Ogre Vecbebru PV

Aizkraukles AV

Saulaines PVApguldes AV

Jelgava

Skrundas AV
Olaines kol.

Bulduru LT

Saldus PV

Dobeles Am. sk.
JAK

Jaungulbenes AV

Malnavas kol.

Rankas AV

Barkavas AV

Latg. meist. sk.

Zilupes AV

Dagdas AV
Bebrenes AV

Daugavpils

Jaunaglonas AV

Valmiera

Smiltene

LbaS: « PrOgrammā  
jābūt cILvēkreSUrSU 
PLāNOšaNaI  
OPtImIzācIjaS  
kONtekStā»
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Strādā ārzemēs? Stājies arodbiedrībā!

Konsultācijas Daugavpilī

Pateicoties aktīvai Norvēģijas 
celtnieku arodbiedrības fellesfor-
bundet rīcībai, šoruden latviešu 
celtnieks guva uzvaru otrās 
instances tiesā Norvēģijā. 

pēc norvēģu preSeS materiāLiem 

Pirms diviem gadiem Mārtiņš Se-
ļickis un vēl 12 celtnieki no Latvi-
jas, Fellesforbundet biedri, iesnie-
dza prasību tiesā pret uzņēmumu 
Euro Arbeidskraft, lai piedzītu ne-
izmaksāto darba samaksu. Darba 
devējs šo prasību noraidīja, kā pa-
matojumu minot, ka darbinieki ir 
bijuši individuālie uzņēmēji. Taču 
celtnieki uzskatīja, ka viņi ir darba 
ņēmēji. Piedevām tika pieprasīta 
kompensācija par Mārtiņa Seļicka 
nepamatotu atbrīvošanu no dar-
ba. Viņa lieta tika izskatīta pirms 
gada, un pārējo 12 celtnieku pra-

sību  izskatīšana tika atlikta līdz 
sprieduma pasludināšanai Seļicka 
lietā. Šajā tiesā uzvarēja uzņē-
mums.

Taču otrā instance – apgabaltiesa 
šoruden ir noraidījusi zemākās tiesu 
instances spriedumu un taisījusi 
spriedumu par labu Mārtiņam Seļic-
kim, nosakot, ka viņš bijis firmas 
darbinieks. Uzņēmumam piesprieda 
samaksāt neizmaksāto darba algu un 
atvaļinājuma naudu, kā arī kompen-
sāciju un tiesas izdevumus.

Lielākā daļa no Euro Arbeidskraft 
strādājošajiem ieradās Norvēģijā 
2006. gadā kā firmas LatNord SIA 
darbinieki. Darbinieki tika pārcelti 
darbā uz Euro Arbeidskraft, kaut arī 
viņiem nebija uzteikts darbs firmā 
LatNord. Praktiski tas neradīja nekā-
das izmaiņas viņu ikdienas darbā, jo 
tajā laikā viņi tika izīrēti vēl citam  

uzņēmumam. Taču latviešu strād-
nieki saņēma ziņu, ka viņiem turp-
māk jādarbojas kā individuālajiem 
uzņēmējiem. Darba līgumu vietā vi-
ņi saņēma līgumus par „pasūtījumu 
starpniecību”. Rēķinus darbinieku 
vārdā izrakstīja pats firmas īpašnieks, 
un tie tika adresēti viņa paša firmai 
Euro Arbeidskraft, par pamatu ņe-
mot darbinieku „taimlistes”. 

Šī kārtība darbojās labi līdz brī-
dim, kamēr darbinieki konstatēja, ka 
nav nokārtotas nodokļu formalitātes. 
Tajā brīdī, kad viņi sakontaktējās ar 
arodbiedrību, viņi praktiski bija strā-
dājuši 8 mēnešus kā izīrēts darba-
spēks dažādos būvniecības objektos, 
neiemaksājot nodokļu dienestam 
nevienu kronu no ienākumiem. 

Zemākā tiesu instance nonāca 
pie secinājuma, ka darbinieks ne 
tikai uz papīra, bet arī realitātē bi-

jis individuālais uzņēmējs.
Apgabaltiesa tagad šīs lietas ir 

sakārtojusi. M. Seļickim nav bijusi 
noslēgta vienošanās ar savu it kā 
pasūtītāju. Viņam bija noslēgta 
vienošanās ar Euro Arbeidskraft. 
Turklāt viņš nesaņēma pasūtīju-
mus, - viņš dienu dienā strādāja 
firmas, kam Euro Arbeidskraft vi-
ņu bija izīrējusi, darba vadītāja 
uzraudzībā. Tāpat viņam nav biju-
si jāuzņemas atbildība un risks 
par darba rezultātu. No tā seci-
nāms, ka M. Seļickis tika izīrēts no 
firmas Euro Arbeidskraft citai fir-
mai, kas nozīmē, ka viņš ir bijis 
darbinieks un Euro Arbeidskraft 
– darba devējs. 

Jāatgādina, ka veiksmīgi – par 
labu darbiniekiem – process bei-
dzās tikai arodbiedrības neatlaidī-
go pūliņu rezultātā. 

"droši vien tajā, ar ko pie mums 
visbiežāk vēršas, mēs ne ar ko 
neatšķiramies no citiem reģio-
niem,” secina daugavpils centra 
konsultante darba tiesību un 
darba aizsardzības jautājumos 
Ingrīda gradkovska, – "neizmak-
sātas darba algas, atvaļinājumu 
naudas un atlaišana sakarā ar 
štatu samazināšanu. Pats galve-
nais jautājums, ar ko pie mums 
pēdējā laikā nāk – darba samak-
sas piedziņa.”

SaNIta LOreNce,

PaLīdzība darba  
tIeSībU jaUtājUmOS
Daugavpils konsultatīvajā centrā no-
vērota tendence, ka ļoti daudzi zvana 
un interesējas par iespēju noformēt 
atvaļinājumu uz sava rēķina, lai sa-
glabātu darba vietu, kamēr viņi uz 
kādu mēnesi dodas ārpus Latvijas un 
mēģina uzsākt darba gaitas citur. Tie, 
kas pirmoreiz riskē izšķirties par šā-
du soli, nezina, vai viņiem tas izdo-
sies, tādēļ daļa darbinieku interesējas 
par bezalgas atvaļinājuma iespējām 
– vai un uz cik ilgu laiku to ir iespē-
jams noformēt.

Daugavpiliešu konsultante atzīst, 
ka Latgales reģions droši vien ir vis-

zemāk attīstītais Latvijā, arī algas lī-
meņa un darba vietu skaita ziņā. 
"Darba vietu kļūst arvien mazāk un 
cilvēki ir izmisuši,” spriež I. Grad-
kovska: "Mēs varam palīdzēt, lai viss 
notiktu likumīgi”. Patīkamākais ir 
tas, ka cilvēki vēršas pie arodbiedrī-
bām laikus, tiklīdz jūt, ka gaidāma 
darba vietu samazināšana. 

SOLītS makā Nekrīt
Arodbiedrību centrā Daugavpilī vis-
vairāk vēršas celtniecības nozarē 
strādājošie. Bieži "viesi” esot arī 
transporta darbinieki, šoferi – tāl-
braucēji. Tipiskākā situācija šajā ziņā 
esot tāda, ka, strādādams ar nofor-
mētu darba līgumu, autovadītājs do-
das tālā reisā, taču darba devējs to 
lauž, tiklīdz šoferis ir atgriezies, ne-
skatoties uz to, ka reiss ir veikts, prece 
ir nogādāta, bet algu neizmaksā...

Bieži vien darba devēji negod-
prātīgi mēdz izmantot cilvēku lētti-
cību, sakot, ka naudu izmaksāšot 
rītdien, jo šodien tās neesot, – "tikai 
paraksti visus papīrus”... Ja doku-
mentos par atbrīvošanu no darba ir 
iekļauta frāze "nav nekādu pretenzi-
ju pret darba devēju – ne materiālu, 
ne morālu”, tad darba devējs it kā 
neko arī vairs nav parādā.

Taču, ņemot palīgā bankas izziņas 
un palīdzot noformēt sūdzības valsts 
darba inspekcijai, noskaidrojam, ka 
grāmatvedībā dokumenti nav nofor-
mēti, un darba alga nav izmaksāta. 
Tādēļ bieži vien darba devēji dara tā, 
ka darbiniekam darba alga nav iz-
maksāta, tomēr nodokļi par viņu 
tiek pārskaitīti, lai tad, kad cilvēks 
ņem kādu izziņu no VID vai VSAA, 
tie ienākumi uzrādītos. Taču darba 
inspekcijas pārbaudē parasti var no-
skaidrot patiesību, ja kases orderos 
nav parakstu, kad nauda tiek izmak-
sāta skaidrā, – arī tas viss grāmatve-
dības dokumentos ir atrodams.

Ja ir oficiāls darba grafiks, tad ik-
viens dokuments, kurš parakstīts ār-
pus oficiālā darba laika, var kalpot kā 
pierādījums, kas var palīdzēt saņemt 
nopelnīto. Ir taču arī liecinieki...

Daugavpils gan ir salīdzinoši ne-
liela pilsēta, un cilvēki te joprojām 
esot diezgan bailīgi. "Kad kādai sie-
vietei ierosinājām iesniegt prasību 
tiesā par nodarīto morālo kaitēju-
mu, viņa kategoriski atteicās, jo bai-
dās, ka par viņu izplatīsies valodas 
un citu darbu te viņai būs grūti at-
rast,” stāsta I. Gradkovska.

Skaidrs, ka darba ņēmējiem jābūt 
nepiekāpīgiem, kad darba devējs 

mēģina uzspiest atlaišanu pēc pušu 
vienošanās, jo štatu samazināšanas 
gadījumā ir paredzēti atlaišanas pa-
balsti. Starp citu, tagad pēc likumdo-
šanas maiņas, kad tos izmaksā vienas 
mēnešalgas apmērā, daudzi vēl var  
cerēt uz tiesu, ja viņi uzteikumus ir 
saņēmuši tad, kad vēl bija spēkā ie-
priekšējā likuma norma.

 LBAS konsultatīvos centrus re-
ģionos meklējiet uzziņās vai LBAS 
mājas lapā internetā www.arod-
biedribas.lv! 

 LbaS daUgavPILS konSuLtatīvā 

centra konSuLtante ingrīda 

gradkovSka

 foto mārtiņš pužuLS



4 / LBAS VĒSTIS / 18. decembris, 2009 JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

īStaIS LaIkS, LaI rUNātU Par darba tIeSībām

Taču krīze nav un nevar būt ie-
mesls, lai mainītu attieksmi pret 
darba tiesībām, - tāda bija gal-
venā doma, kas izskanēja Latvi-
jas Brīvo arodbiedrību savienī-
bas starptautiskajā forumā 
„Darba tiesības un to ievēroša-
na ekonomiskās krīzes pārvarē-
šanai”.

Forums noritēja Eiropas So-
ciālā fonda projekta „Darba at-
tiecību un darba drošības nor-
matīvo aktu praktiska piemēro-
šana” ietvaros 7. un 8. decembrī, 
kopā sasaucot gan dažādu val-
stu arodbiedrību un valdības 
pārstāvjus, gan pie viena sarunu 
galda aicinot tiesnešus, advokā-
tus, augstskolu pasniedzējus, 
kontrolējošo institūciju amat-
personas, darba devējus un ci-
tus darba tiesiskajās attiecībās 
kompetentus cilvēkus.

Divu dienu gaitā izskanēja ne 
vien konkrēti priekšlikumi un 
skarbs situācijas vērtējums, bet 
arī spilgti citāti. Tā Eiropas 
Arodbiedrību konfederācijas 
konfederālā sekretāre Katele-
ne Pashēra uzmundrināja: „Mēs 
– strādājošie – esam tas zirgs, 
kas velk valsts ekonomikas ra-
tus. Tas nozīmē, ka mūs vajag 
jūgt ratiem priekšā, nevis aiz-
mugurē. Un vēl tas nozīmē, ka 
mūs labi jābaro!” Izskanēja arī 
spilgti, precīzi salīdzinājumi 
valsts rīcībai ekonomiskās krī-
zes laikā. LBAS priekšsēdājs 
Pēteris Krīgers valdības lēmu-
mus salīdzināja ar jāšanu stikla 
kalnā, kā to darīja Antiņš. Viņš, 
redz, mainīja zirgus, kamēr kal-
na virsotni sasniedza. Savukārt 
valdība jāšanai izmanto tikai 
vienu zirgu – un tā ir tauta. Nu 
tā ir tik nodzīta, ka necik tālu 
kalnā netiek. 

kā dzīvOjam?  
kā dzīvOSIm?
Lai netiktu nodarīts būtisks kaitē-
jums darba videi kopumā un zau-
dēti pēdējos gados sasniegtie uzla-
bojumi, atbildīgajām institūcijām 
un sociālajiem partneriem ir jā-
darbojas vēl aktīvāk, palielinot 
koplīgumu lomu, kā arī uzlabojot 
neizmaksātās darba samaksas pie-
dziņas mehānismus un darba strī-
du izskatīšanu un risināšanu, uz-
svēra P. Krīgers. Tāpat ir jāstiprina 
Valsts darba inspekcijas loma un 
kapacitāte, jāpastiprina darba de-
vēju atbildība par darba tiesību 
pārkāpumiem un uzņēmuma no-
vešanu līdz maksātnespējai, jā-
nodrošina taisnīga darbinieku 
aizsardzība uzņēmuma maksāt-
nespējas gadījumā. 

Negatīvas nākotnes tendences 
saskata arī Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis. Viņš uzskata, ka 
pieņemtais nākamā gada valsts 
budžets veicinās darba devējus 
un darba ņēmējus no legālās no-
darbinātības pāriet nelegālajā 
sektorā. 

LBAS priekšsēdētāja vietnieks 
Egils Baldzēns norādīja, ka situā-
cija ir nedaudz labāka uzņēmu-
mos, kur darbojas arodbiedrības 
un koplīgumi. Šajos uzņēmumos 
desmit reizes retāk sastopamas 
"aplokšņu algas", vairāk nekā di-
vas reizes retāk tiek samazināta 
darba alga bez iepriekšēja brīdinā-
juma, kā arī retāk notiek citi darba 
tiesību pārkāpumi.

Labklājības ministrijas valsts 
sekretārs Ringolds Beinarovičs at-
zina, ka šobrīd viena no sāpīgāka-
jām tēmām ir nelegālā nodarbinātī-
ba taču vairāki darba ņēmēji ir izvē-
les priekšā un, ja atteiksies no darba, 
vispār neko nevarēs nopelnīt. 

PrIekšLIkUmI UN  
PadOmI darba StrīdU  
rISINāšaNaI
LBAS Rīgas konsultatīvā centra 
jurists Kaspars Rācenājs atzina, ka 
pēdējā laikā ir sarucis periods, kā-
dā tiesas izskata darba strīdus, to-
mēr to tendences palikušas ne-
mainīgas. Arvien lielākas problē-
mas ir ar neizmaksāto darba algu: 
to neizmaksā vairākus mēnešus, 
izmaksā skaidrā naudā vai neno-
maksājot nodokļus. Pēdējā laikā 
darba devēji darbiniekiem par sa-
ņemto algu liek parakstīties žur-
nālā. Problēmu gadījumā nevienai 
kontrolējošai institūcijai šie žur-
nāli netiek uzrādīti, līdz ar to dar-
binieks pat nevar pierādīt, ka ir te 
strādājis un saņēmis algu. 

Problēmas ir arī ar darbinieku 
atlaišanu. Ļoti bieži gadās, ka dar-
binieks par savu atlaišanu nemaz 
nezina. Piemēram, darbiniece plā-
no atgriezties darbā pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma, bet izrā-
dās, ka viņa te sen nestrādā. Tur-
klāt arī sūdzēties vairs nevar, jo 
pagājis noteiktais termiņš – 6 mē-
neši. Tieši tādēļ arodbiedrības ir 
ierosinājušas izmaiņas  Darba li-
kuma 123. pantā, kas paredzēs, ka 
pieteikumu prasības termiņa at-
jaunošanai nevar iesniegt, ja no 
nokavētā prasības termiņa beigām 
pagājuši vairāk nekā 12 mēneši 
pašlaik noteikto sešu mēnešu vie-
tā.

Juristu diskusiju gaitā izskanēja 
vairāki padomi, ko vērts ielāgot 
gan darbiniekiem, gan viņu aiz-
stāvjiem – arodbiedrībām. Tā ju-
risti brīdināja darbiniekus nesteig-
ties izmantot likumā doto iespēju 
tiesā iesniegt uzņēmuma maksāt-
nespējas pieteikumu. „Maksātnes-
pējas likums” dod iespēju pēc di-
vus mēnešus aizkavētas darba al-
gas iesniegt tiesā sava darba devēja 
maksātnespējas pieteikumu. Bet 
to darīt nevajadzētu steigties, jo 
gadījumā, ja tiesa maksātnespēju 
neatzīs, darbiniekam papildus 
valsts nodevai nāksies apmaksāt 
arī administratora darbu, un tas 
var būt ļoti dārgi. Tomēr savs ie-
guvums no uzņēmuma maksāt-
nespējas, ja to atzīst tiesa, darbi-
niekiem ir. Kā skaidro Valsts 

aģentūras "Maksātnespējas admi-
nistrācija" Maksātnespējas pro-
cesa nodrošinājuma departa-
menta direktora vietniece Inese 
Aleksejuka, maksimālā summa, 
ko darbinieks var saņemt no dar-
binieku prasījumu garantiju prasī-
jumu fonda, ir summa, kas nepār-
sniedz četras maksātnespējas pro-
cesa pasludināšanas dienā spēkā 
esošās valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas. 

Uz tIeSU –  
SagatavOtS UN PrecīzS
Juristi iesaka izmantot citus, kriet-
ni īsākus ceļus aizkavētās darba 
algas atgūšanai. Piemēram, doties 
uz Valsts darba inspekciju, kas 
pārbauda faktus, konstatē darba 
devēja pārkāpumu, soda viņu, bet 
darbiniekam izsniedz izpildrīko-
jumu, ar kuru viņš dodas pie tiesu 
izpildītāja. Savukārt tiesu izpildī-
tāji atgādina: pie viņiem nav nozī-
mes nākt tad, ja uzņēmumam no-
rit maksātnespējas process  - tad 
tiesu izpildītājam varas pār uzņē-
muma mantu vairs nav.

Tiesas ir pārpludinātas ar dar-
binieku prasījumiem gan par ne-
pamatotu atlaišanu, gan aizkavētu 
darba algu. Kā uzsver Rīgas Vi-
dzemes priekšpilsētas tiesas ties-
nesis Andrejs Mihaļčenko, ļoti 
daudz laika tiesas atvēl tādu lietu 
izskatīšanai, kurās strīdu nemaz 
nav. Tieši tādēļ darbiniekiem būtu 
ieteicams izmantot citu naudas at-
gūšanas ceļu – nevis celt prasību 
tiesā, bet atgūt algu brīdinājuma 
kārtībā. Saistību piespiedu izpildī-
šana brīdinājuma kārtībā ir ātrāka 
un lētāka nekā prasības pieteiku-
ma izskatīšana vispārējā prasības 

ekonomisko apstākļu pasliktināšanās negatīvi ietekmē darba tiesiskās 
attiecības Latvijā. darba tiesību pārkāpumu skaits pieaug, no jauna ir 
sastopamas tās tiesību pārkāpumu formas, kuras pēdējos gados, 
pateicoties valsts institūciju un sociālo partneru īstenotajiem preventī-
vajiem pasākumiem, bija gandrīz izzudušas. ekonomiskās recesijas 
apstākļos vērojama arī sabiedrības tolerance pret darba likumu normu 
neievērošanu. arvien vairāk strādājošo, nevēlēdamies palikt bez darba 
un būdami situācijas ķīlnieki, apzināti pieļauj šādus pārkāpumus.

SaNIta LOreNce, LBaS SaBiedriSko attiecīBu vadītāja    

LbaS rīgaS  
kONSULtatīvajā  
ceNtrā šOgad tIeSām 
UzrakStītI

 220 
PraSībaS PIeteIkUmI
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tiesvedības kārtībā. Pēc pieteiku-
ma saņemšanas tiesnesis nosūta 
brīdinājumu parādniekam, kuram 
ir jāsniedz atbilde 14 dienu laikā. 
Ja parādnieks neiebilst pret sa-
maksu, tad tiesnesis septiņu dienu 
laikā pēc termiņa izbeigšanās pie-
ņem lēmumu par saistību piespie-
du izpildi. Arī parādniekam ir iz-
devīgāks šis process, jo viņam pa-
pildus atmaksājamajai parāda 
summai būs jāsedz mazāki tiesā-
šanās izdevumi nekā tad, ja pro-
cess notiktu vispārējās tiesāšanās 
kārtībā.

Darbiniekiem, kuriem darba 
strīds tomēr jārisina tiesas ceļā, 
jāielāgo, ka viņi nonāk prasītāja 
statusā, un Civilprocesa likums 
nosaka, kā jāsagatavo prasības 
pieteikums. Kļūdu dēļ tiesa prasī-
bu atstāj bez virzības. Tiesneša 
A.Mihaļčenko pieredze liecina, ka 
mēdz būt tādi prasību pieteikumi, 
kas neatbilst nekādiem noteiku-
miem, mēdz būt tādi, kuros nav 
norādīts pat darba devējs, pret ku-
ru prasība tiek iesniegta. Cita bie-
žākā kļūda ir nokavēts prasības 
termiņš, un nav prasītāja lūguma 
termiņu pagarināt. Tieši tādēļ 
prasības pieteikumu nevar rakstīt 
brīvā formā kā vēstuli. Ir jāatrod 
prasības pieteikuma rakstīšanas 
prasības, un tās strikti jāievēro, vai 
arī jādodas pēc padoma pie juris-
ta. LBAS Rīgas konsultatīvajā cen-
trā šogad tiesām uzrakstīti 220 
prasības pieteikumi.

PLāNO SOdīt arī  
NeLegāLOS darbINIekUS
Daudz diskusiju raisījās arī par 
jautājumiem, kas iekļauti Labklā-
jības ministrijas izstrādātajā plānā 
nereģistrētās nodarbinātības ma-
zināšanai nākamajiem trim ga-
diem. Plānu 2009.gada 26.novem-
brī izsludināja Valsts sekretāru 
sanāksmē, un tas droši vien vēl 
tiks krietni pārstrādāts.

Kā viens no punktiem plānā 
minēts priekšlikums grozīt Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu un par strādāšanu bez 
darba līguma vai algas daļas sa-
ņemšanu aploksnē sodīt arī darbi-
nieku. Šīs idejas noraidījums foru-
mā izskanēja vairākkārt. Labklā-
jības ministrijas pārstāvis Ed-
gars Korčagins atzina: kad viņš 
strādāja Darba devēju konfederā-
cijā, arī domāja, ka par nelegālo 
nodarbinātību sods jāsaņem arī 
darbiniekam. Tomēr tagad, redzot 
reālo situāciju, saprot, ka šāda rī-
cība nebūtu īsti pareiza. Ja abām 
pusēm – gan darba devējam, gan 
ņēmējam – draudēs sods, abas pu-
ses klusēs par pārkāpumiem 
daudz striktāk nekā līdz šim. Ideju 
par sliktu atzina arī vairāki citi 
diskusiju dalībnieki, uzskatot, ka 
laikā, kad darbinieks ir pilnībā pa-
kļauts darba devēja gribai, plā-
niem un lēmumiem, jo cilvēkam 
vajag NAUDU, būtu aplami viņam 
vēl draudēt ar sodiem. 

Valsts darba inspekcijas di-

rektora vietniece Mārīte Noriņa, 
savukārt, visvairāk gaida lēmu-
mus, kas darba devējam darba lī-
gumu ar darbinieku paredzēs slēgt 
jau pirms darba attiecību uzsākša-
nas un liks darba līguma eksem-
plāru glabāt struktūrvienībā. Arī 
advokāts Mārcis Krūmiņš atbal-
sta inspekciju, uzskatot, ka nevar 
būt tā: darba devējs pasaka, ka lī-
gumu atnesīs pēc trim dienām, 
visus vajadzīgos papīrus ātri sara-
žo un no soda izvairās. 

darba kOPLīgUma  
LOma jāPaaUgStINa
Foruma dalībnieki pieņēma rezo-
lūciju par darba koplīgumu lo-
mas paaugstināšanu. Tajā, cita 
starpā, tika akceptēta darba aiz-
sardzības pamatjautājumu no-
stiprināšana darba koplīgumos 
un priekšlikumu izstrādāšana 
normatīvajos aktos visu līmeņu 
arodbiedrības vadītāju aizsardzī-
bas nodrošināšanai.  Foruma da-
lībnieki vienojās, ka ļoti svarīga ir 
darba koplīguma būtības un sa-
tura neierobežošana. Tādēļ jāveic 
nepieciešamie pasākumi  norma-
tīvo aktu nosacījumu izpratnei 
un piemērošanai: jāorganizē savu 
biedru apmācība par darba koplī-
guma būtību, tā vietu normatīvo 
aktu hierarhijā un sociālo part-
neru sarunu vešanu; jāiekļauj 
galvenie nosacījumi vienošanās 
un līgumos ar LDDK, MK un 
LPS; jāinformē valsts un pašval-

dību institūciju vadība par darba 
koplīguma būtību darba tiesiska-
jās attiecībās un tā satura lomu. 

arOdbIedrībaS,  
StāStIet Par SevI!
„Es kā sociologs varu priecāties, 
ka sabiedrībā notiek pārmaiņas, 
bet saprotot, ka tās ļoti sāp cilvē-
kiem, nekāda prieka vairs nav,” tā 
pētījuma „Darba tiesības vakar, 
šodien, rīt” prezentācijā atzina 
Latvijas Universitātes profesore 
Brigita Zepa. 

Pētījumā atklājās gan labas, gan 
sliktas ziņas. Viena no sliktākajām 
ziņām ir sabiedrības neticība un 
neuzticēšanās arodbiedrībām. 
Strādājošajiem šķiet, ka arodbied-
rības tāpat neko nedara un nemaz 
nevar izdarīt, jo ekonomiskā situā-
cija ir tāda, kāda tā ir: ko nu tur 
daudz. B.Zepa atklāj, ka tā vietā, lai 
aizstāvētu savas tiesības, darbinieki 
ir gatavi atbalstīt darba devēju un 
izturēties pret viņu ar ārkārtīgu iz-
pratni. Eiropas Arodbiedrību kon-
federācijas konfederālā sekretāre 
K.Pashēra saka: „Jums jāpierāda 
sabiedrībai, ka arodbiedrība var 
palīdzēt. Nav nekā sliktāka, kā šajā 
brīdī parādīt savu bezspēcību”. Vi-
ņai piekrīt arī B.Zepa: laikā, kad 
visas darba tiesību problēmas ir re-
dzamas kā uz delnas, ir īstais laiks, 
lai arodbiedrības parādītu un pie-
rādītu savu lomu. Tādēļ ir īstais 
brīdis, lai strādātu un runātu par 
padarīto. 

 vIdzemeS PrIekšPILSētaS tIeSaS tieSneSiS andrejS mihaļčenko (pa LaBi) 

norādīja uz Biežāk SaStopamajām kļūdām praSīBu pieteikumoS tieSai

 foto jāniS BrenciS

 LbaS kONSULtatīvā ceNtra juriStS kaSparS rācenājS (no kreiSāS) juriStu 

diSkuSijaS daLīBniekiem vaicāja, kā efektivizēt darBa SamakSaS piedziņaS 

mehāniSmu

 foto jāniS BrenciS
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viena diena būvlaukumā
24.novembrī notika Latvijas 
celtnieku arodbiedrības organi-
zēts seminārs par tēmu ,,darba 
aizsardzība arodbiedrību speciā-
listiem un aktīvistiem”. Pasāku-
ma vieta -  Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas būvlaukums. 

jāNIS gUŽāNS, Lca priekšSēdētāja 

vietniekS

Seminārā piedalījās 21 būvniecī-
bas un būvmateriālu ražošanas 
uzņēmumu arodbiedrības aktī-
vists, kā arī Rīgas Celtniecības ko-
ledžas studenti, Rīgas Pārdaugavas 
profesionālās vidusskolas audzēk-
ņu pārstāvji un šo mācību iestāžu 
pedagogi darba aizsardzības jau-
tājumos.

Šāds seminārs bija nepieciešams, 
jo, kā rāda statistika, būvniecība 
joprojām ir to nozaru vidū, kurā 
notiek visvairāk nelaimes gadīju-
mu un kuru novēršanā (profilaksē) 
lielāka loma jāuzņemas darbinieku 
pārstāvjiem – arodbiedrībai un uz-

ticības personām.  2008. gadā ko-
pējais nelaimes gadījumu skaits 
būvniecībā bija 220, šī gada 10 mē-
nešos - 89, tajā skaitā, smagie nelai-
mes gadījumi  attiecīgi – 68 un 30, 
bet letālie -  11 un 7 (valstī kopumā 
43 un 28). 

Apmācība notika visas darb-
dienas garumā, ietverot sevī teo-
rētisko, gan praktisko pusi, gan 
darba un sadzīves apstākļus būv-
laukumā. Teorētiskajā sadaļā Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas pasū-
tītāja - Kultūras ministrijas pār-
stāve Gita Dambe, kura šajā sarež-
ģītajā valsts nozīmes būvobjektā  
izpilda darba aizsardzības koordi-
natora  pienākumus, iepazīstināja 
klausītājus ar darba aizsardzības 
vēsturi, darba aizsardzības sistē-
mu un tiesību pamatiem, radīja 
izpratni par darba vides riska fak-
toriem būvlaukumā, iepazīstināja 
ar riska faktoru izvērtēšanas pro-
cedūru, nelaimes gadījumu darbā 
statistiku un to izmeklēšanas 
praktiskajiem aspektiem.

Savukārt LCA priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Gužāns  klātesošos 
rosināja no jauna paraudzīties uz 
arodbiedrību un uzticības perso-
nu tiesībām un pienākumiem dar-
ba aizsardzības jomā, atgādināja 
par  nodarbināto pārstāvniecību  

- valsts līmenī, nozares un uzņē-
muma līmenī. Tika izskatīti  uzti-
cības personu ievēlēšanas un dar-
bības praktiskie aspekti, darba 
koplīguma sadaļas par darba aiz-
sardzību izstrādāšana.

Lielu interesi semināra dalībnie-
kos izraisīja Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas būvniecības gaita un 
darba drošības noteikumu ievēro-
šana šajā, sabiedrībā tik nevienno-
zīmīgi vērtētajā būvē. Ar nopietnu 
pieeju drošības jautājumiem viņi 
sastapās jau pirms semināra, pie 
būvobjekta ieejas vārtiem. Lai ie-
kļūtu objektā apmeklētāja statusā,  
bija jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments, tad apsardze katru re-
ģistrēja speciālā žurnālā, kurā pa-
rakstījās kā apmeklētājs, tā objektā 
strādājoša amatpersona, kura tad 
bija atbildīga par apmeklētāju. 

Ģenerāluzņēmēja darba aizsar-
dzības speciālists visiem dalībnie-
kiem izsniedza rakstiski noformētu, 
valdes priekšsēdētāja apstiprinātu, 
darba drošības instrukciju, kurā ap-
meklētājiem norādītas vispārīgas 
darba aizsardzības prasības būvlau-
kumā, riska faktori, kolektīvie un 
individuālie darba aizsardzības lī-
dzekļi, drošības zīmju skaidrojums 
un rīcība ārkārtas situācijās. Pie 
tam, pirms parakstīšanās žurnālā, 

darba aizsardzības speciālists ins-
trukcijas tekstu nolasīja un pārlieci-
nājās, vai kādam nav radušies papil-
dus jautājumi. 

Tad visi devās  uz atsevišķu va-
goniņu, lai saņemtu ķiveri, gumijas 
zābakus un apmeklētāja oranžas 
krāsas vesti. Un tikai tad, objekta 
amatpersonu pavadīti,  uzsāka sa-
dzīves un sanitāro telpu un  pašas 
būves  apskati. 

Semināra dalībniekiem tika dota 
iespēja pilnībā iepazīties ar darba 
aizsardzības jautājumu risināju-
miem gan zemes līmenī, gan uzkāp-
jot šobrīd  būves augstākajā - piek-
tajā stāvā. Vērtēt, kā izveidoti nožo-
gojumi  un ierobežotas bīstamās 
zonas, kā izvietotas drošības zīmes 
un ievērot tās, pārliecināties, ka uz 
objekta ir medpunkts utml. Tikām 
informēti, ka, lai nodrošinātu dau-
dzo ceļamkrānu drošu darbu un lai 
tie gaisā ,,nesaskrietos”, esot  pār-
ņemta  Francijas pieredze, kad    vai-
rāku ceļamkrānu strēļu darbība vie-
nā zonā tiek bloķēta automātiski. 
Izslēgta iespēja krāna strēli ar kravu 
novirzīt aiz būves nožogojuma, tas 
ir, virs blakusesošajām ielām. Izteik-
šu viedokli, kaut mums būtu  vairāk 
tādu būvju kā šī, kurā  daudz do-
māts un darīts, lai darba vieta būtu 
droša un veselībai nekaitīga. 

 SemINāra daLībNIekIem tika dota ieSpēja piLnīBā 

iepazītieS ar darBa aizSardzīBaS jautājumu riSināju-

miem gan zemeS Līmenī, gan uzkāpjot šoBrīd  BūveS 

augStākajā - piektajā Stāvā. vērtēt, kā izveidoti 

nožogojumi  un ieroBežotaS BīStamāS zonaS, kā 

izvietotaS drošīBaS zīmeS un ievērot tāS

 foto vaLda k aLniņa / afi
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 jUrIS PaIderS uzStājāS ar Lekciju „no BizneSa LoBiju diktāta uz  

harmoniSku interešu SaSkaņošanu”, rakSturojot uzņēmēju un  

darBinieku interešu pārStāvniecīBaS proBLēmaS Latvijā

 foto LaimoniS SemBergS

 aUgStSPrIegUma tīkLa arodorganizācijaS aktīviSti igaunijā iepazināS 

ar degakmenS šahtaS  muzeju. degakmeni izmanto eLektrīBaS ražošanai

 foto aiviS dišLerS

interešu saskaņošana un 
arodbiedrību iespējas

Pie kaimiņiem 
augstsprieguma tīkla arodorga-
nizācija devās ikgadējā izbrau-
kuma sēdē (jau trešo gadu) - šo-
reiz uz Igauniju. 

 I.dreIbLatheNa, I.vītOLIņa, a.dIšLerS

Braucienā piedalījās „Augstsprie-
guma tīkla” arodorganizācijas aro-
dorganizatori, kā arī uzticības per-
sonas darba aizsardzībā. Pa ceļam 
apstājāmies Valmieras apakšstaci-
jas bāzē, kur pašreiz notiek šī gada 
AS „Augstsprieguma tīkls” lielākie 
investīciju darbi – apakšstacijas re-
konstrukcija. Galvenais brauciena 
mērķis bija tikšanās ar Igaunijas 
kolēģiem, kas iepazīstināja mūs ar 
enerģētiķu arodbiedrības darbību 
un situāciju savā valstī enerģētikas 
nozarē. Ne mazāk svarīga bija arī 
arodorganizācijas priekšsēdētāja 
un komitejas locekļu atskaite par 
2009.gadā izdarīto, kā arī diskusija 
par aktuālajiem arodaktīvistu uz-
dotajiem jautājumiem. 

Iepazināmies ar Igaunijas ener-
ģētiķu arodbiedrību: kādas organi-
zācijas ir pārstāvētas, ka viņiem ir 
apmēram 3000 biedru. Viņi bija 
gatavojušies, ka stipri samazināsies 
biedru skaits, bet tas nenotika. Ru-
nājot par sociālām garantijām, tās 
ir nedaudz atšķirīgas, bet radās ie-
spaids, ka pietiekoši labas, salīdzi-
not ar citām nozarēm. Koplīgumā 
ietvertie labumi stipri līdzīgi mūsu 
koplīguma labumiem. Vidējā alga 
energokompānijā ir nedaudz augs-
tāka par AS „Latvenergo” koncer-
na vidējo algu.

„Elering” ir pārvades tīkla kom-
pānija Igaunijā, kas ietilpst „Eesti 
Energia” sastāvā, šīs energokompā-
nijas struktūru var aplūkot mājas-
lapā - http://www.energia.ee. „Ele-
ring” darbības joma ir tāda pati, kā 
AS „Augstsprieguma tīkls” Latvijā, 
līdz ar to” Elering” pārstāvja stāstī-
jums, ļoti interesēja mūsu darbi-
niekus. Tonis Horeb pastāstīja, ka 
uzņēmums ir izvēlējies šādu darbī-
bas modeli: uzņēmumā pavisam 
strādā 140 darbinieku, no kuriem 
apmēram 30 tehniskie darbinieki, 
kas izpilda apsekošanu iekārtām 
un stāda remontu grafikus, pārējie 
darbinieki nodarbojas ar konkursu 
materiālu gatavošanu, izskatīšanu, 
kontrolēšanu utt. – respektīvi, dar-

bu nodošanu apkalpojošajām pri-
vātfirmām. Igaunijā un Latvijā 
augstsprieguma līniju garums un 
augstsprieguma apakšstaciju skaits 
ir līdzīgs, tāpēc mums šķita intere-
santi, ka šāds modelis ir darboties 
spējīgs. Mūsu speciālisti apšauba 
faktu par šāda saimniekošanas 
modeļa ilgmūžību. Iespējams, ka 
īstermiņā tas ir lētāks (taupot uz 
kvalitāti un ekspluatācijas dar-
biem), taču nākotnē sekas ir ne-
prognozējamas, un līdz ar to ener-
gosistēmas drošība ir apdraudēta. 
Pārsvarā viņi ir atteikušies no eks-
pluatācijas pārbaužu veikšanas 
jaunajām iekārtām. Viņiem nav 
problēmas aizstāvēt pārvades tari-
fu regulatoram, jo ir mazas perso-
nāla izmaksas, visiem darbiem tiek 
rīkoti konkursi un regulatoram 
nav argumentu, lai iebilstu par šī 
darba cenu.

Iepazināmies ar Kohtla - Nom-
me šahtas - muzeja apmeklējums, 
kur 10m dziļumā tika iegūts deg-
akmens. Degslāneklis vai degak-
mens ir sīkgraudains nogulumie-
zis. Pēc ķīmiskā sastāva ļoti līdzīgs 
naftai. Degakmens ir veidojies 450 
miljonus gadu no dzīvnieku un au-
gu atliekām. Kohtla - Nomme šah-
ta vairs nenodarbojas ar degak-
mens ieguvi, un daļa šahtas ir pār-
vērsta par muzeju, kura gidi ir biju-
šie šahtas darbinieki. 

Igaunijā degakmeni iegūst 
vairākos atklāta tipa karjeros, kā 
arī divās šahtās. Degakmeni gal-
venokārt izmanto elektrības ra-
žošanai – to dedzina TEC-os, kā 
arī no tā ražo jeb izspiež eļļu. 
Igauņi paši apgalvo, ka ir aprēķi-
nājuši  - degakmens viņiem pie-
tiek vēl apmēram 100 gadiem, lai 
ražotu elektrību. TEC-iem ir pa-
redzētas rekonstrukcijas, lai sa-
mazinātu izmešu daudzumu at-
mosfērā. 

Pēc tam sekoja atpakaļceļš ga-
rām plašajam Peipusam, caur 
Tartu uz mājām. Tartu - neliela 
pauze un kopbilde pie Tartu 
Rātsnama. Ceļā vēl tika pār-
spriests dzirdētais no igauņu ko-
lēģiem., salīdzināts ar mūsu pie-
redzi, tika apspriesti nākotnes 
plāni mūsu Augstsprieguma tīk-
la arodorganizācijai. 

22.oktobrī arodbiedrības „enerģi-
ja” dalīborganizāciju pārstāvjiem 
notika seminārs „arodbiedrību 
iesaiste sociālekonomisko jautā-
jumu risināšanā nozaru līmenī”. 

Seminārs notika Eiropas Sociālā 
fonda projekta "Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana" ietvaros. 
Semināra lektori bija Dr. Juris Pai-
ders un Mg.iur. Jānis Mucenieks.

Juris Paiders uzstājās ar lekciju 
„No biznesa lobiju diktāta uz harmo-
nisku interešu saskaņošanu”, rakstu-
rojot uzņēmēju un darbinieku inte-
rešu pārstāvniecības problēmas Lat-
vijā. J. Paiders auditorijai uzdeva 
jautājumu – kas ir valdošā šķira Lat-
vijā? Kas ir tā šķira, kas saņem vislie-

lāko labumu? Atbilde bija - nevis 
darbarūķi valsts pārvaldē, bet poli-
tizētā ierēdniecība. „Valdošā šķira 
diktē savu gribu citiem, tostarp biz-
nesam un darba ņēmējiem, imitē 
dialogu, rīdot abas divas grupas vie-
nu pret otru,” lektors atzīmēja. J. 
Paiders sniedza atbildes uz auditori-
jas jautājumiem par Latvijas un pa-
saules ekonomikas problēmām.

Mg.iur. Jānis Mucenieks sniedza 
priekšlasījumu par normatīvo re-
gulējumu un arodbiedrības iespē-
jām sociālā dialoga ietvaros. Lek-
tors raksturoja normatīvo bāzi, tās 
pielietošanas iespējas un īpatnības, 
kā arī sniedza praktiskus piemērus 
un risinājumus. J.Mucenieks izvēr-
sti skaidroja arodbiedrības tiesības 
un pienākumus. 
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Sociālais dialogs valsts pārvaldē

par darbaspēka mobilitāti baltijā
Projekts „baltijas jūras darba 
tīkls” (bSLN) tiek koncentrēts 
uz darbaspēka mobilitāti 
baltijas jūras reģionā. šajā 
projektā piedalās 26 partneri 
no 9 valstīm, pārstāvot 
strādājošos, darba devējus 
un valdību. 

LIeNe LIekNa, 

BSLn projekta koordinētāja LBaS

Lai neitralizētu darba tirgus ne-
gatīvo attīstību un politiku, ar ko 
līdz šim strādā katra valsts na-
cionālā līmenī, ir jārisina šis jau-
tājums transnacionālā līmenī. 
Pūloties sasniegt šo mērķi, pro-
jekts BSLN radīs tīklu, kas iden-
tificēs uzlabojumus esošajā dar-
ba tirgus politikā. BSLN veicinās 
mijiedarbību starp nevalstiskām 
organizācijām, politiķiem, valsts 
ierēdņiem un ekspertiem. Jo 
īpaši projekts tiek vērsts uz de-
mogrāfiskajām pārmaiņām un 
migrācijas procesu. Tiks izvērtē-
ta darbaspēka politikas stratēģija 
reģionālos un nacionālos līme-
ņos un veicināta zināšanu ap-
maiņa. 

Oktobrī Rīgā notika projekta 

BSLN augstākā līmeņa Vadības 
komiteja stratēģisku un politis-
ku lēmumu pieņemšanā. Sanāks-
mes ietvaros augstākstāvošie 
arodbiedrību, darba devēju or-
ganizāciju, parlamenta un valdī-
bas organizāciju pārstāvji pārru-
nāja iespējamos turpmākos pa-
sākumus, kas virzītu BSLN pro-
jektu nospraustajam mērķim 
- izveidot Eiropā ilgstpējīgu re-
ģionālo darba tirgu.

Elīna Egle, Latvijas Darba de-
vēju konfederācijas (LDDK) ģe-
nerāldirektore darbības centrā 
izcēla ekonomisko krīzi un soci-
ālo dialogu: „Ekonomikas pa-
sliktināšanās ietekmējusi visu 
Baltijas jūras reģionu, tādējādi 
darba tirgus nosacījumi daudzās 
valstīs ir drastiski mainījušies. 
Lai sasniegtu ilgtspējīgu un kon-
kurētspējīgu darba tirgu reģio-
nā, sociālais dialogs ir jo īpaši 
nepieciešams. Darba tirgus ir 
mugurkauls pastāvīgai ekono-
miskai izaugsmei. Nav šaubu, ka 
sociālie partneri ir darba tirgus 
regulētāji un eksperti, neskato-
ties uz to, ka darba tirgus sistē-
mas un modeļi dažādās valstīs 
atšķiras. Tāpēc valdībai un poli-

tiķiem ir uzmanīgi jāieklausās 
tajā, ko arodbiedrības un darba 
devēju organizācijas saka par 
konkurētspēju, godīgiem darba 
nosacījumiem, algām, sociālo 
drošību un stabilitāti Baltijas jū-
ras reģionā.”

Franz Thönnes, Baltijas jūras 
parlamentāriešu konferences lo-
ceklis un Darba tirgus un sociālo 
lietu darba grupas vadītājs pēc 
sanāksmes, kas uz viņu bija at-
stājusi lielu iespaidu, teica: „Sa-
vas ilgstošās darbības laikā Bal-
tijas jūras reģiona jautājumos es 
līdz šim nekad nebiju novērojis 
tik augsta līmeņa pārstāvju trīs-
pusēju vienotību - kopā strādāt, 
lai sasniegtu ilgtspējīgu darba 
tirgu Baltijas jūras reģionā. Tas 
ir liels solis trīspusējās sadarbī-
bas attīstībā Reģionā izvirzot 
būtiskus jautājumus no darba 
tirgus skata punkta. Mums, poli-
tiķiem un arī valdībām, šī sadar-
bība dod iespēju sadarboties ar 
sociālajiem partneriem un iz-
mantot darba tirgus ekspertu zi-
nāšanas lēmumu pieņemšanā.”

Savā paziņojumā trīspusējā 
Vadības komiteja vienojās par 
projekta „Baltijas jūras darba 

tīkls” Foruma izveidošanu, kurā 
tiktu apvienotas  Baltijas jūras 
reģiona lēmumu pieņēmēju un 
politikas veidotāju zināšanas un 
idejas vienotas stratēģijas, poli-
tikas veidošanā un praktisku ri-
sinājumu rašanā. BSLN izman-
tos sociālo dialogu un efektīvu 
darba tirgus politiku, lai ekono-
miskās krīzes un darbaspēka 
mobilitātes jautājumus virzītu 
Baltijas jūras darba tirgū. Vadī-
bas komiteja, kas ir transnacio-
nālais sadarbības projekts, kurā 
piedalās 26 partneri no 9 valstīm 
Baltijas jūras reģionā organizēs 
regulāras tikšanās projekta dar-
bības laikā. 

Detalizētāku informāciju par 
projektu atrodama projekta mājās 
lapā http://www.bslabour.net

Projekta pieteicējs: Cooperation 
Centre Hamburg, Vācija.

Projekta ilgums: janvāris, 2009 – 
janvāris, 2012.

Projekts daļēji tiek finansēts no 
ITERREG IVB Baltijas Jūras reģio-
na Programmas 2007 – 2010. 

„baltijas valstu arodbiedrībām 
ir daudz aktīvāk jāpieprasa 
valdībai sociālā dialoga attīstī-
šana valsts pārvaldē,” pēc 
konferences par sociālā dialoga 
attīstību valsts pārvaldē infor-
mēja viens no konferences 
rīkotājiem un Sabiedrisko 
pakalpojumu un transporta 
darbinieku arodbiedrības 
LakrS priekšsēdētājs juris 
kalniņš.

SaNIta LOreNce 

Konferencē dzirdētais liecināja, ka 
Baltijas valstīs pastāv nepareizs uz-
skats, ka sociālais dialogs valsts 
pārvaldē nav nepieciešams, ka tur 
var iztikt tikai ar likumiem, taču 
citu valstu pieredze liecinot par 
pretējo. Piemēram, Zviedrijā pa-
matā visas vienošanās tiek noslēg-

tas uz divpusēju līgumu starp dar-
ba devēju un arodbiedrību. Šajos 
jautājumos laba pieredze esot arī 
Apvienotajā Karalistē, jo tajās val-
stīs arodbiedrības tiek uztvertas 
daudz labvēlīgāk, nekā tas notiek 
Baltijas valstīs. Baltijas valstīs so-
ciālais dialogs valsts pārvaldē tiek 
uztverts ļoti asi, tāpēc konference 
bija vērtīga un deva papildu ener-
ģiju turpmākajam darbam.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krī-
gers, atklājot konferenci, teica: 
„Valsts pārvaldē ir vajadzīgi motivē-
ti darbinieki, ir jābūt labām algām 
un sociālajam nodrošinājumam. 
Pie krīzes nav vainīgi ierēdņi, bet ir 
jāsakārto valsts pārvalde.”

Baltijas valstu arodbiedrību pār-
stāvju un darba devēju konference 
"Sociālā dialoga attīstība valsts sek-
torā" Rīgā ilga divas dienas. Pirmajā 
dienā Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 

arodbiedrību un darba devēju pār-
stāvji diskutēja par sociālā dialoga 
iespējamību valsts sektorā. Otrajā 
dienā Eiropas darba devēji un arod-
biedrības izteica kopējās pozīcijas 
par stresu darba vietā, kā arī tika 
diskutēts par virzītājspēkiem, šķēr-
šļiem un veiksmes faktoriem sociālā 
dialoga veidošanā valsts sektorā un 
galvenajām grūtībām nākotnē.

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes speciālists Juris Dom-
brovskis atzina, ka šī konference ir 
bijusi vērtīga mācību stunda: „Lai 
arī sapratām, ka sociālā dialoga lī-
menis Anglijā, Somijā un Zviedrijā 
ir ļoti atšķirīgs, taču es esmu pārlie-
cināts, ka rezultāts arī mums būs 
pozitīvs. Mums, pirmkārt, ir jāat-
rod, ar ko runāt, jo dialogam ir di-
vas puses. Tagad mēs zinām, kā tas 
ir jāvirza. Taču mūsu politiskajā vi-
dē ir ļoti daudz piemēru nespējai 

komunicēt ar sabiedrību. Ja mēs 
nevaram sarunāties, tad arī neko 
nevaram atrisināt. Manuprāt, arī 
krīze ir sākusies tādēļ, ka nespējam 
sarunāties – absolūta sociālā dialo-
ga trūkuma dēļ.” 

 PILSONībaS UN mIgrācIjaS 

pārvaLdeS SpeciāLiStS juriS  

domBrovSkiS (vidū) konferencē 

izteicāS par SociāLā diaLoga 

trūkumu mūSu vaLStī.

 foto Sanita Lorence
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baLtIjaS arOdbIedrībU 
jaUNIešU fOrUmS
No 20. līdz 22. novembrim 
Siguldā ar fridriha eberta 
fonda atbalstu risinājās 10.
baltijas arodbiedrību jauniešu 
forums „jaunieši darba tirgū 
krīzes apstākļos”.

ILze mIhaILOva, 

LBaS arodBiedrīBu darBa koordinatore 

Šī brīža ekonomiskā krīze ļoti ie-
tekmējusi nodarbinātību, it īpaši 
jauniešu nodarbinātību gan Latvi-
jā, gan kaimiņvalstīs, kur situācija 
ir līdzīga.

Pēc 2009. gada septembra Euros-
tat datiem, jauniešu (vecumā līdz 25 
gadiem) bezdarba līmenis Latvijā 
sasniedzis 33,6%. Būtiski pieaudzis 
ir arī darba tiesību pārkāpumu 
skaits, kurus darba devēji cenšas at-
taisnot ar krīzes situāciju. Arod-
biedrības varētu kļūt par mehānis-
mu, kas, apvienojot jauniešus, palī-
dzētu rast risinājumu šajā situācijā.

Forumā piedalījās dažādās noza-
rēs strādājoši arodbiedrību jaunieši 
no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
vecumā līdz 35 gadiem. Forums ti-
ka atklāts sestdien, 21. novembrī, ar 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
bas (LBAS) priekšsēdētāja vietnieka 
Egila Baldzēna uzrunu. Tālāk foru-
ma gaitā LBAS Jauniešu padomes 
priekšsēdētāja Iveta Flesnere snie-
dza nelielu ieskatu Baltijas arod-
biedrību jauniešu foruma vēsturē, 
tika apspriests foruma nolikums, 
mērķi un uzdevumi. 

Turpinājumā foruma dalībnieki 
tika informēti par dažādām starp-
tautiskām arodbiedrību jauniešu 
aktivitātēm un aktualitātēm: Eiro-
pas Arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) Jauniešu deklarāciju, kas 
tapusi pēc ETUC Jauniešu konfe-
rences 2009. gada martā; Viseiropas 

Reģionālās padomes (PERC) Jau-
niešu komitejas dibināšanu 2009.g. 
jūlijā, kuras sastāvā ievēlēta LBAS 
jauniešu koordinatore Ilze Mihailo-
va; PERC Vasaras skolu Palangā un 
tās grupu darba rezultātiem; infor-
mācija par starptautiskās arodbied-
rību jauniešu nometni Grieķijā 
2009.gada oktobrī “Ekonomiskā 
krīze un tās ietekme uz jauniešu no-
darbinātību” u.c. Foruma dalībnieki 
sniedza prezentācijas par savām un 
savu arodbiedrību centru aktivitā-
tēm pēdējā gada laikā.

Foruma pirmā diena  turpinājās 
ar paneļdiskusiju, kuras tēma bija 
„Jaunieši darba tirgū – sociālais dia-
logs, problēmas un risinājumi”. Tajā 
piedalījās LBAS priekšsēdētāja viet-
nieks Egils Baldzēns, Tirdzniecības 
darbinieku arodbiedrības priekšsē-
dētāja Maira Muceniece, Sakaru 
darbinieku arodbiedrības juriste 
Irēna Kalniņa, kā arī Lietuvas arod-
biedrību savienības „Solidarumas” 
Jauniešu padomes priekšsēdētāja 
Lina Pilinkaite un Igaunijas arod-
biedrību konfederācijas (EAKL) 
Jauniešu padomes priekšsēdētājas 
vietnieks Maksims Terins. Paneļdis-
kusijā tika apspriesta pašreizējā 
ekonomiskā situācija, tās ietekme 
uz jauniešu nodarbinātību, arod-
biedrību līdzdalība un piedāvātie 
risinājumi situācijas uzlabošanai.  

Turpinot paneļdiskusijā apska-
tītās tēmas, foruma dalībnieki 
strādāja grupās. Darba grupas 
centās rast atbildes uz jautāju-
miem: kā arodbiedrības var palī-
dzēt jauniešiem uzsākot darba 
gaitas (jauniešu atbalstīšana darba 
vietā, veidojot pozitīvu attieksmi 
pret darbu); kādas jauniešus inte-
resējošas lietas iespējams iekļaut 
koplīgumos (sociālais dialogs – 
koplīgumu lomas stiprināšana); ar 
kādām jaunām un interesantām 
aktivitātēm organizēt jauniešus 
arodbiedrībās, kā efektīvāk veidot 
arodbiedrību jauniešu struktūru 
(jauniešu organizēšana arodbied-
rību nozarēs un pirmorganizāci-
jās). Grupu darba prezentācijas 

atrodamas mājas lapā http://www.
lbas.lv/jauniesi/aktualitates.php.

Foruma otrajā dienā, 22.no-
vembrī, darbs turpinājās ar paneļ-
diskusiju par arodbiedrību labās 
prakses piemēriem (nelaimes ga-
dījumu apdrošināšana, jauniešu 
apmācības, darba tiesību skola, 
apmācības par arodbiedrību 
struktūru un jaunu biedru iesaisti, 
interešu apmācības, elektroniskās 
biedru datu bāzes u.c.). Forums 
noslēdzās ar gala dokumenta sa-
gatavošanu, nākamā gada pasāku-
mu plānošanu, kā arī foruma iz-
vērtēšanu. Tika ievēlēta foruma 
komiteja deviņu cilvēku sastāvā 

(pa trim no katras valsts), kuri 
turpmāk būs atbildīgi par savstar-
pējās koordinācijas un informāci-
jas plūsmas veicināšanu un nāka-
mā foruma organizēšanu 2010.
gadā. 

Galvenais ieguvums no foruma 
noteikti ir tā tradīciju nepārtrauk-
tība un iespēja vismaz reizi gadā 
satikties ar kaimiņzemju kolē-
giem. Šādi arodbiedrību jauniešu 
pasākumi veicina starpreģionālo 
sadarbību, un, ņemot vērā līdzīgo 
un atšķirīgo pieredzi, iespējams 
kopīgi meklēt risinājumus un vēl-
reiz uzsvērt arodbiedrību atjauno-
šanās nepieciešamību. 

 10. baLtIjaS arOdbIedrībU jaUNIešU fOrUma daLībNIekI divaS dienaS 

SiguLdā diSkutēja par jauniešu ieSaiSti darBa tirgū - nodarBinātīBu, 

SociāLo diaLogu, kopLīguma LomaS Stiprināšanu

 foto goda neverauSk aite
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SarUNātIeS, LaI  
IzkĻūtU NO krīzeS
veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājs valdis keris 
stāsta par atziņām, ko guvis 
nozīmīgā starptautiskā semi-
nārā Itālijā „Negotiating out 
of crises” (sarunāties, lai 
izkļūtu no krīzes).

SaNIta LOreNce 

Šajā Starptautiskās Darba orga-
nizācijas rīkotajā konferencē 
piedalījās aptuveni simts cilvēku 
no visiem pasaules reģioniem. 
Bija pārstāvētas visas sociālajā 
trialogā iesaistītās puses – valdī-
bas, arodbiedrības un darba de-
vēji.

Pasākums notika Turīnā, Starp-
tautiskā darba institūta apmācības 
centrā. Tā mērķi – identificēt, kādas 
problēmas darbiniekiem, darba de-
vējiem un arī valdības pusei ir radīju-
si pašreizējā ekonomiskā situācija un 
kā vislabāk no tās kopīgiem spēkiem 
izkļūt. Kādu ietekmi tā atstāj uz soci-
ālo trialogu? Kādas varētu būt nākot-
nes attīstības perspektīvas?

Divu dienu laikā dažādās interak-
tīvās formās tika intensīvi strādāts, 
bija izveidotas daudzas darba grupas, 
kurās izkristalizējās daudzas atziņas. 
Ja runājam par galvenajām, tad viena 
no tām bija tāda, ka, protams, visne-
labvēlīgākā situācija ir ar nodarbinā-
tību. Bezdarba jomā stāvoklis jopro-
jām pasliktinās. Iedzīvotāju ienāku-
mi ir ievērojami mazinājušies. Vairā-
kās valstīs ir apdraudētas 

cilvēktiesības, tajā skaitā tiesības uz 
izglītību un veselības aprūpi, uz ko-
lektīvām sarunām ar darba devēju 
un uz koplīguma noslēgšanu. 

Samērā vienprātīgs bija secinā-
jums par to, kā ar to tikt galā. Par 
valsts izkļūšanu no krīzes tādā veidā, 
kas neapdraud valsts sociālo stabili-
tāti, ir atbildīga valdība un tai būtu 
jābūt atbildīgai arī par sociālā dialoga 
veidošanu, jo tikai sarunājoties var 
rast labākos risinājumus recesijas 
pārvarēšanai.

Ar vispārējo noskaņojumu maz-
liet disonēja tikai atsevišķi reģioni. 
Zināms pārsteigums pārējiem bija 
Indijas un Āfrikas valstu, piemē-
ram, Alžīrijas un Jordānijas paziņo-

jums, ka krīze tās skarot minimāli 
un viss tur jau atkal esot tikpat kā 
kārtībā. Īpaši izmisuši viņi neizska-
tījās. Indijai esot nelielas problēmas 
nozarēs, kuras eksportē, taču, ņe-
mot vērā viņu iekšējā tirgus apjo-
mus, valstī neesot lielu problēmu. 
Tur gan vairāk runāja valdības un 
darba devēju pārstāvji, bet arod-
biedrības delegāts bija diezgan 
kluss, un delegācija visu laiku turē-
jās cieši kopā...

vISUr NegaIdītI maz  
PrOteStU
Tika atzīmēts, ka visā pasaulē ne-
gaidīti zema ir protesta akciju akti-
vitāte. Cilvēki saprot, ka ekonomis-
kā situācija ir izveidojusies negaidī-
ti smaga, un viņi ir nobažījušies par 
savu nākotni. Taču jāuzsver, ka ne-

kur citur pasaulē sabiedriskajā sek-
torā nav bijis tik dramatisks atalgo-
juma samazinājums kā Latvijā.

Citur kā nenovēršamu ļaunumu, 
ar ko ir jāsamierinās, pieņem darba 
algu iesaldēšanu. Mums tas šajā si-
tuācijā būtu kā debesmanna. Tas, 
ka mēs paciešam visu, kas notiek 
Latvijā, liecina, ka esam jēru klusē-
šanas taktikas piekritēji. Tas nav 
īpašs kompliments mums pašiem.

Taču neesam nekādi baltie zvir-
buļi tādā ziņā, ka mums nav spilgtu 
agresīvu protesta akciju, ko viens 
otrs tulko kā harizmas trūkumu 
arodbiedrībās un nepietiekamu ak-
tivitāti. Tā nav. Tā ir vispārēja ten-
dence pasaulē.

Par mUmS brīNāS Pat 
UNgārI
Salīdzinoši ar mums ievērojami la-
bākā situācijā ir gan Polija, kurā vie-
nīgajā no ES valstīm ir pozitīvs IKP, 
gan Ungārija, kura arī ir aizņēmu-
sies no SVF. Jāteic, ka tur nebūt nav 
pieņemti tik diskriminējoši likumi, 
kā pie mums – par atlīdzību valsts 
un pašvaldību sektorā 2009., 2010. 
gadā, kur faktiski tiek nosvītroti visi 
koplīgumi. Ungāri bija izbrīnīti, ka 
kaut kas tāds ir iespējams ES valstī.

jāIzmaNtO IeSPējaS  
cīNītIeS Līdz gaLam,  
arī tIeSā
Latvija tomēr ir pārāk pasīva savu 
tiesību aizstāvēšanā, un minētajā 
gadījumā, domāju, būtu labas iespē-
jas tiesas ceļā panākt pozitīvus risi-

nājumus. Diemžēl nevienā no situā-
cijām, kurās esam mūsu biedriem 
piedāvājuši vērsties tiesā, neviens 
vēl to nav izmantojis. Tiesa, atseviš-
ķos gadījumos esam panākuši risi-
nājumu sarunu ceļā. Mums jau nav 
tāda taktika, ka mēs klusētu un tad 
uzbruktu no slēpņa ar tiesas prasību 
– brīdinām darba devēju iepriekš. 
Cenšamies, lai konflikts tiktu atrisi-
nāts bez tiesas, bet nedomāju, ka ir 
labi, ka cilvēki padodas, necīnoties 
līdz galam.

Seminārā nostiprinājās atziņa, ka 
arī šādā situācijā ir nepieciešams pie-
tiekami augstu noturēt iedibinātos 
sociālā modeļa standartus, t.sk., Ei-
ropas pamattiesību hartu, kura no 

decembra Latvijai ir obligāta. Pašiem 
ir jābūt gataviem nosargāt izcīnīto. Ja 
klusuciešot atdosim visu, kas iepriek-
šējos gados izcīnīts, varam to zaudēt 
uz visiem laikiem.

Ir jāprot pašiem sevi aizstāvēt, 
vērsties ar oficiālām sūdzībām 
starptautiskajās organizācijās. Jā-
rēķinās gan, ka ir vajadzīga liela 
pacietība un labi juristi, jo tas ir 
ilgs process – viena mūsu prasība 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā divus 
gadus pēc iesniegšanas ir gaidīju-
si tikai uz to, lai saņemtu atzinu-
mu, ka dokumenti ir pareizi aiz-
pildīti. Tā ir milzīga birokrātija, 
jo vēl nav teikts, ka mūsu prasību 
par valdības atkāpšanos no pa-
nāktās vienošanās par darba sa-
maksu veselības aprūpē pieņems 
izskatīšanai... 

 StarPtaUtISkāS darba OrgaNIzācIjaS Seminārā turīnā, itāLijā,vaLdīBaS, arodBiedrīBu un darBa devēju pārStāvji no viSaS paSauLeS apSprieda, 

kādaS proBLēmaS ir radījuSi pašreizējā ekonomiSkā Situācija un kā viSLaBāk no tāS izkļūt
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vērtīga pieredze Norvēģijā
Latvijas brīvo arodbiedrību 
savienības vadības un speciālis-
tu delegācija 11. un 12. decem-
brī devās pieredzes apmaiņas 
un sadarbības kapacitātes 
stiprināšanas vizītē pie Norvēģi-
jas arodbiedrību konfederācijas 
LO Norway uz Oslo. 

zaNda grUNdberga,  

LBaS projektu vadītāja 

Norvēģijas arodbiedrību konfede-
rācija (LO Norway) ir lielākā darba 
ņēmēju organizācija Norvēģijā, ku-
rai ir arī nopietna starptautiskā dar-
bība. LO sastāv no 21 dalīborgani-
zācijas. Tā apvieno 865 000 biedrus. 
Ir apmēram 40 000 uzticības perso-
nu (Norvēģijā šo jēdzienu lieto at-
bilstoši angļu valodas termina „shop 
steward” izpratnei). Ir 128 LO re-
ģionālās organizācijas (pašvaldī-
bās). Katrā apgabalā ir viens jaunat-
nes sekretārs. 

Izveidojusies ļoti laba sadarbība 
starp LO un Darba partiju, kuras 
vadītājs ir Norvēģijas premjermi-
nistrs. Darbiniekiem Norvēģijā šī 
sadarbība ir bijusi ļoti svarīga, 
pirmkārt, jau viņu labklājībai. Gan 
LO biedri, gan visi cilvēki Norvēģi-
jā rūpējas par to, lai LO būtu poli-
tiski aktīva, sākot no zemākā – re-
ģionālā – līmeņa un beidzot ar 
parlamentu un valdību. Neatkarīgi 
no tā, kuras partijas ir valdībā, ne-
viens nevēlas konfrontāciju ar LO. 

Valdībā ir komiteja, kas nodarbojas 
tieši ar šo sadarbību. Tās rezultātā 
top pamatlikums – pamatvienoša-
nās, kas regulē „satiksmes noteiku-
mus” starp darba devēju un ņēmēju. 

Pirmā no tām parakstīta 1935. gadā. 
LO pārstāvji ieņem ļoti daudzus 
posteņus, kuros ir iespēja politiski 
ietekmēt notikumus Norvēģijā. Visi 
priekšlikumi tiek nosūtīti arī tām 
organizācijām, kurās pārstāvēta LO, 
un kas tos var ietekmēt. Tas aizņem 
daudz laika, un LO administratīvais 
aparāts ir ļoti liels, bet šī ietekme ir 
ļoti svarīga. 

Norvēģijā nupat apstiprināta jau-
na valdība, kuru veido sociāldemo-
krāti kopā ar vēl citām divām parti-
jām. LO spēcīgi iesaistījās politiskajā 
kampaņā, jo arodbiedrībām ir sva-
rīgi, kāda partija atrodas valdībā. 
Vēsturiski LO un sociāldemokrā-
tiem bijis vienots viedoklis par to, 
kas ir svarīgi norvēģu tautai. 
Pirmsvēlēšanu laikā 2005. gadā LO 
saņēma 155 000 priekšlikumus no 
saviem biedriem, kā rezultātā LO 
iesniedza 58 priekšlikumus valdī-
bai. LO kongresā 2008. gadā prem-
jeram Jensam Stoltenbergam bija 
jāparāda, ko viņš ir izdarījis attiecī-
bā uz šīm 58 prasībām. 

Ja pieņem izmaiņas, piemēram, 
pensiju noteikumos, tie vispirms 
jāapstiprina LO kongresā. Parasti 
LO panāk visu to, par ko prasījuši 
biedru priekšlikumos. 

LO pēdējos trīs gados piedzīvo-
jusi lielu biedru pieaugumu, atšķi-
rībā no LO Zviedrijā un Dānijā. 
Norvēģijā šobrīd apmēram 60% 
strādājošo ir arodbiedrības biedri. 
LO ir divtik liela, cik visas citas or-
ganizācijas. Tādēļ Norvēģijā LO ir 
ietekmīgākā arodbiedrība. Lai gan 
organizētības procents Norvēģijā 
ir zemāks nekā citās ziemeļvalstīs, 
ir ļoti plašs vienošanos un koplīgu-
mu segums. Norvēģijā darbinie-
kiem ir iespēja būt par 1/3 no uz-
ņēmuma vadības. 

Visās ziemeļvalstīs ir augsts no-
darbinātības līmenis. Ieņēmumu 
atšķirības (augstākie ieņēmumi pret 
zemākajiem) ziemeļvalstīs ir ļoti ze-
mas – Norvēģijā 2,1 reizes. Ir labāks 
veselības stāvoklis un mazāks naba-
dzības līmenis. Minimālā alga zie-
meļvalstīs ir apmēram 60% no vidē-
jās algas. Maksimālās algas ir apmē-
ram 10 reizes lielākas par vidējo al-
gu. Līdz ar to, piemēram, uzņēmuma 
vadītājs pelna apmēram 10 reizes 
vairāk par vidējo algu uzņēmumā. 

LO ir sociāli un ekonomiski 
galvenā persona algas noteikumu 
veidošanā. LO ir noteicēji pār to, 
kāda būs darbinieku alga, kāds 
būs tās pieaugums utt. 

LO kongresā 2005. gadā nolē-
ma, ka rekrutēšana ir viens no pri-
mārajiem uzdevumiem, un līdz 
nākamajam kongresam tā jāveic 
daudz intensīvāk. LO uzsāka aktī-
vu aģitācijas kampaņu. Svarīgs ir 
arī organizācijas redzamības as-
pekts – LO vēlas redzamāku gan 
centrālo organizāciju, gan organi-
zācijas reģionos. 

LO mērķis ir zinošas un pārlie-
cinātas uzticības personas visos 
reģionos, jo viņi savā ziņā ir LO 
vēstnieki darba vietās. LO vēlas 
panākt to, lai cilvēks lepotos, ka ir 
LO biedrs. Biedrs, kurš ir lepns 
par sevi un apmierināts ar to, ko 
LO viņam var dot, izplatīs šo pozi-

tīvo informāciju arī tālāk. Tas ir 
pamatā šim kampaņas sauklim 
„Redzamība. Tuvums. Lepnums”. 
Tas darbojas labi, jo no 2005.gada 
ir izdevies iesaistīt apmēram  
20 000 jaunu biedru. 

Ir ļoti daudz elementu, ko var 
izmantot rekrutēšanas darbā, bet 
viens no tiem ir biedru priekšrocī-
bas. Komplektā ir iekļauta apdroši-
nāšana, iespēja nopirkt lētāk arī ci-
tas apdrošināšanas (piemēram, 
automašīnas), saņemt atlaides (pie-
mēram, viesnīcās) utt. Tas ir kā 
pielikums darba koplīgumam. Vie-
nošanās sistēmā ir arī tiesības uz 
pārrunām, tiesības izvēlēties uzti-

cības personu u.tml. Ja biedri pie-
dalās streikā, viņi var saņemt fi-
nansiālu atbalstu streika laikā. 

LO katru gadu zaudē ap 40 000 
biedru. Tas nozīmē, ka katru gadu 
jāiesaista 40 000 jaunu biedru, lai 
saglabātu biedru skaitu. Gadījumā, 
ja darbinieks aiziet no vienas orga-
nizācijas un maina darbu, jārūpē-
jas, lai šis darbinieks arī jaunajā 
darbā iestātos kādā arodbiedrībā. 
LO ir jāatvieglo šī arodbiedrību 
nomaiņas sistēma. Līdz ar to ir divi 
darba virzieni – jaunu biedru 
rekrutēšana un esošo biedru sagla-
bāšana. Ja cilvēks ir bezdarbnieks 
un saņem bezdarbnieka pabalstu, 
viņš var būt arodbiedrībā un mak-
sāt minimālo biedra naudu. Ja cil-
vēkam ienākumu nav, viņš nevar 
maksāt biedra naudu. Bet ir sasto-
pami gadījumi, kad arodbiedrība 
pieļauj kādu brīdi nemaksāt biedru 

naudu, kamēr cilvēkam nav ienā-
kumu, bet viņš nezaudē biedra sta-
tusu. 

Vēl viena lieta, ko izmanto 
rekrutēšanas procesā, ir uzticības 
personu apmācība. Ir organizācija 
AUF, kas ietilpst LO sistēmā, kas 
šīs apmācības biedriem un uzticī-
bas personām organizē. Uzņēmu-
mos, kuros noslēgts koplīgums, 
darba devējam ir pienākums ie-
maksāt nelielu summu mēnesī par 
darbinieku. Tiek veidots fonds, ku-
ru izmanto darbinieku apmācībai. 
Ir mācību centri, kuros notiek ap-
mācības, sākot no zemākā līdz pa-
šam augstākajam līmenim. 

 rObertS haNSeNS, Lo jaunatneS Lietu padomniekS, LBaS deLegāciju 

iepazīStina ar Biedru Skaita pieauguma tendenci norvēģijaS Lo

 foto no LBaS arhīva

 «rekrUtēšaNa Ir 
vIeNS NO PrImāra-
jIem arOdbIedrībaS 
UzdevUmIem»
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KrustvārDu mīKla
jūsu uzdevums - aizpildīt 
krustvārdu mīklu. atbildē - 
vārds, ko veido burti zaļajās 
numurētajās rūtiņās. 

hOrIzONtāLI:
2. Sakaru iestāde. 7. Ideja, iecere. 
8. Asi pārdzīvot (kādu nelabvēlī-
gu notikumu), nonākot bezcerī-
bā. 9. Mazākā Latvijas pilsēta. 10. 
Ēdina. 11. Ziņas, jaunumi. 14. Ie-
vēlēta vai iecelta pārstāve, kam 
jāpiedalās sanāksmē, kongresā vai 
sarunās. 17. Latvijas Darba devē-
ju konfederācijas ģenerālsekretā-
re. 18. Publiskas uzstāšanās teksts. 
19. Darbspējīgs cilvēks, kas ne-
strādā - parazīts. 22. Neticība (kā 
iespējamībai, pareizībai). 26. Ap-
zīmējums nezināmam lielumam. 
27. Konditorejas izstrādājums. 28. 
Meža dzīvnieks. 29. Virzīties šurp. 
30. Mūsu priekšteči.

vertIkāLI:
1. Patstāvīga tautsaimniecības daļa. 2. 
Rīcības vai padomdevējs orgāns or-
ganizācijā. 3. Tāds, kas saistīts ar pū-
lēm un rūpēm; grūts. 4. Vājā dzimu-
ma pārstāve. 5. Zvejas tīkla daļa; 6. 
Oriģināli. 12. Šajā brīdī. 13. Nopļauta 
un izžāvēta zāle. 14. Strādāšana, vērtī-
bu radīšana. 15. Konveijera slīdošā 
daļa; 16. Jautājumi, kas ir ministra 
M.Riekstiņa pārziņā. 20. Lietošanai 
sagatavoti pārtikas produkti. 21. Veikt 
pirmo (darbības, norises) posmu; 23. 
Dažu darbarīku rokturi. 24. Iepriek-
šējā gadā. 25. Intensīvi berzē.   

Atbildes iesūtāmas līdz 1.03. 
2010. Adrese - Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienība, Rīga, Bruņinie-
ku iela 29/31, 407.kab., LV 1001, vai 
elektroniski - sanita.lorence@lbas.lv. 
Trīs pareizo atbilžu iesūtītāji saņems 
LBAS balviņas!

SaStādīja LīvIja kIvkUcāNe

vārds, uzvārds:
adrese:

telefons: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
atbilžu anketa 

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.

FotomirKlis
1. decembra arodbiedrību piketā pie Saeimas bija daudz izteiksmīgu 
plakātu un skaļu saukļu.

 NO vaLmIeraS Bija ieradušieS izgLītīBaS un zinātneS darBinieku arod-

BiedrīBaS pārStāvji.  apvienotāS poLiciStu arodBiedrīBaS Biedru pLakātS 

Skumji vēStīja par reāLo Situāciju. taču SaeimaS SienaS Bija par Biezām, Lai 

deputāti tautu Sadzirdētu

 foto Sanita Lorence

Kultūras darbinieki 
atskatās uz paveikto

gada noslēguma sēdē 9. decem-
brī pulcējās kultūras darbinieku 
arodbiedrību federācijas (Lkdaf) 
padome. 

Laikā, kad viss mainās, un ne jau uz 
to labāko pusi darbiniekam, federā-
cijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs 
un juriskonsulte Maija Pastare no sa-
viem arodorganizāciju vadītājiem 
dzirdēja ļoti daudz labu vārdu – par 
darbinieku rūpīgu un ieinteresētu 
aizstāvību un respektablu stāju saru-
nās ar darba devējiem un valdību.

Federācijas priekšsēdētājs pado-
mei sniedza atskaiti par padarīto 
un apsveica jaunos arodorganizā-
ciju priekšsēdētājus. Šī gada laikā 
radušās arī vairākas jaunas arodor-
ganizācijas: Latvijas televīzijas dar-
biniekiem, Kultūras un atpūtas 
centrā „Imanta”, Kultūras un tautas 
mākslas centrā „Ritums”, Rīgas 
bērnu – jaunatnes sporta skolā 
„Jugla”, Latvijas Leļļu teātra aktie-
riem un Latvijas Valsts kinofotofo-
nodokumentu arhīva darbinie-
kiem. 


