30. marts, 2010
(Nr.133)

Reģionos
konsultācijas
turpinās > 4

Uzticības personas
>6

Topošo mediķu
arodgrupa > 8

Moldovas
arodbiedrības starptautiski atzītas
> 11

Arodbiedrību savienība cer, ka Latvijā šogad turpināsies 2009.gadā iesāktās strukturālās reformas, ka produktīvāk darbosies
Reformu vadības grupa, pie tam tā runās ne tikai par abstraktu reformu procesu vadību, bet gan par reālām strukturālajām reformām.



FOTO no AFI un LBAS Arhīva

TAUTSAIMNIECĪBAS ATJAUNOTNEI
LBAS patlaban norit intensīvs
darbs, kas šobrīd ir vairāk
saistīts gan ar dažādu normatīvo dokumentu ekspertīzi,
arodbiedrību pozīciju izstrādāšanu un aizstāvību valdībā un
Saeimā, gan arī valdības rīcības uzraudzīšanu budžeta
deficīta samazināšanas gaitā.
Izskatās, ka SVF pārstāvju
uzvedība pēdējā laikā ir kļuvusi uzkrītoši uzpūtīga, kas jau
atgādina kolonizatoru uzvedību pakļautajās teritorijās.
Pēteris Krīgers,
LBAS priekšsēdētājs

Ja pie veiksmēm mēs tomēr varam ieskaitīt Saeimas telpu atstājušos grozījumus Darba likumā, kas diskusijās un strīdos ar
darba devējiem un Labklājības
ministrijas speciālistiem tapa
turpat divu gadu garumā, un

dienas gaismu ieraudzījušais variants tik tiešām ir nosaucams
par ļoti lielu kompromisu, tad
par šķietamām neveiksmēm ir
jārunā nedaudz plašāk, jo katrā
no tām ir arī sava liela veiksmes
daļiņa.
Jautājums par atalgojuma sistēmas sakārtošanu nav mūsu iniciēts, jo pašreizējā izstrādes stadijā tas nonāk pretrunā gan ar jau
noslēgtajiem darba koplīgumiem,
gan arī ar Darba likumu, bet tas
ļoti plaši skar strādājošo cilvēku
– arodbiedrību biedru tiesības.
Viskritiskāko attieksmi attiecībā
uz dažādiem koplīgumu papildinājumiem un uzlabojumiem pauž
Valsts kontrole, atsaucoties uz nepieciešamību taupīt valsts budžeta līdzekļus, un ekonomēt to
naudiņu, ko pelna valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, bieži
vien izmantojot savu faktisko

monopolstāvokli. Protams, taisnīgu prasību taupīt valsts naudu
ir grūti, pat neiespējami un nevajadzīgi apstrīdēt, ja zem kontrolieru „naža” nenokļūtu pat tādas
visiem saprotamas un pieņemamas lietas kā 1.septembris – brīvdiena tām māmiņām, kas savus
bērnus ved uz skolu 1.klasē, apmaksāti mācību atvaļinājumi,
medicīniskās apskates, piemaksas
par papilddarbu, virsstundām,
darbu brīvdienās un svētku dienās, aizvietošanu utt.
Arodbiedrības, lai rastu izeju
no zināmā strupceļa, nāca ar saviem ierosinājumiem, proti: atļaut izmantot vismaz 5 % no kopējā algu fonda darba koplīgumos
paredzēto izmaksu segšanai; dažādas papildizmaksas materiālai
stimulēšanai atļaut tikai tajos gadījumos, ja par tām ir vienojies
darba devējs ar arodbiedrību vai

darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem darba koplīgumā; saglabāt iespēju darba devējam nodrošināt darbiniekiem atsevišķas sociālās garantijas.
Arodbiedrību savienība cer,
ka Latvijā šogad turpināsies
2009.gadā iesāktās strukturālās
reformas, ka produktīvāk darbosies Reformu vadības grupa,
pie tam tā runās ne tikai par
abstraktu reformu procesu vadību, bet gan par reālām strukturālajām reformām. Arodbiedrību savienība vienlaicīgi cer, ka
ar pilnu jaudu atsāks darboties
NTSP, un valdības vadītājs sāks
nopietnāk izturēties pret tiem
priekšlikumiem, ko izsaka gan
arodbiedrības, gan arī darba devēji, jo to mērķis ir panākt pēc
iespējas ātrāku tautsaimniecības atjaunotni, nodrošināt sociālo mieru un stabilitāti.
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Samazinām valsts parādu!
LBAS vadība un speciālisti,
dalīborganizāciju pārstāvji
regulāri tiekas un diskutē, kritizē,
izsaka arodbiedrību priekšlikumus un kritiku ne tikai premjeram, finanšu ministram, Saeimas
deputātiem, ministriju ekspertiem, Latvijas bankas speciālistiem, bet arī SVF un EK pārstāvjiem. Informācija arodbiedrību
rokās ir samērā plaša, to papildinot ar pašu uzkrāto un medijos
atrodamo, ir iespējas analizēt un
vispārināt.

Egils Baldzēns,
LBAS priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā mēneša laikā arodbiedrības
neatlaidīgi uzdeva būtisku jautājumu valsts augstākajām amatpersonām un kredītu devējiem: „Kāpēc
mums ir vajadzīgas nesamērīgi lielas aizdevumu rezerves 2010. (2
miljardi 256 miljoni) un nākamajos gados, pie tam paralēli starptautiskajam aizņēmumam (SVF,
EK, PB u.c.), ņemot vēl iekšējo aizdevumu (piem., 2010. gadā – 761
miljonu latu). 2010. gadā plānotā
rezerve bija paredzēta „pasakaina”
– 49% no valsts pamata un sociālā
budžeta summas, bet 2011. gadā
fantastiska – 67%! Par šo visu, arī
lieki „guļošo”, aizņēmuma naudu
katru gadu jāmaksā procentu maksājumi. Samazinot aizņēmuma
summu rezervēm kaut vai neparasti piesardzīgi tikai par 500 miljoniem latu, mēs ik gadu iegūstam
aptuveni 40 miljonus latu. Samazinot vēl, - saprāta robežās - iegūstam vairāk...
Šoreiz, kā par brīnumu, arodbiedrību ierosinājumus pēc garas
pauzes ne tikai uzklausīja, bet arī
sadzirdēja. 10. martā premjers Valdis Dombrovskis publiskajā telpā
atzina, ka situācija Valsts kasē ir uzlabojusies, rezerves ir pietiekamas,
mēs varam pārskatīt aizņēmuma
grafikus un samazināt summas.

Ļoti zīmīgi, ka 2009. gadā lielākā daļa no starptautiskā aizņēmuma līdzekļiem (808 miljoni Ls jeb
61%) izlietoti valsts parāda atmaksai, bet budžeta deficīta segšanai
tikai 22% jeb 284 miljoni latu. SVF
un EK aizdevums mums jāsāk atmaksāt no 2011. gada beigām,
2012. gada sākuma, Kopumā 2009.
gadā citiem – agrākajiem aizdevējiem – bija jāatdod 955,7 miljoni
latu... Tātad, pašas valsts aizņēmumu politika bija bankrotējusi. Pat
bez Parex pārņemšanas afēras un
sociālā budžeta notrallināšanas varas cilvēkiem tuvos projektos, Latvijas valdībai neizbēgami globālās
finanšu krīzes apstākļos bija kaut
kur jāaizņemas. Protams, līdz zināmam laikam jebkuru parādu var
pārfinansēt un savus nedarbus apslēpt, bet neatvairāmi ar lielākiem
zaudējumiem nākotnē. Tiesa, tad
pie varas var būt citi, ne tie, kas parādu pārfinansē. Privātā dzīvē, uzņēmējdarbībā tas nav iespējams,
bet politikā viss ir iespējams.
Mūsu valstij nepietiek ar starptautisko aizdevumu, - mūsu valsts turpina aizņemties iekšējā un ārējā tirgū.
Tā 2010. gadā valsts paredzēja iekšējā aizņēmuma vērtspapīra emisijā
gūt 761 miljonu latu. Cerams, ka
arodbiedrību spiediens un premjera
nostāja ienesīs veselīgas korekcijas
gan 2010., 2011., 2012. gadā tieši iekšējā aizņēmumā, jo tas ir ievērojami
dārgāks - 7% - 8% gadā. Laikā, kad
SVF – 2,342%, PB – 3,03%, EK –
3,125%! Taču galvenais jautājums ir
– vai šobrīd vispār ir vajadzīgs šis aizņēmums? Varbūt ļausim šai naudai
nonākt pie uzņēmumiem, pie uzņēmējdarbības, dosim iespēju „sildīt
ekonomiku”? Nevis ieliksim valsts
„zeķē”, lai guļ un nestrādā. Pie šādas
politikas nav brīnums, ka valdība
prognozē ievērojamu bezdarba pieaugumu 2010. gadā. Ne jau „simtlatnieku” programma atveseļos Latvijas
tautsaimniecību, bet reāli tautsaimniecības un nodarbinātības atveseļošanās pasākumi – jo konkrētāk, jo
labāk. Taču viens ir skaidrs – banku
lobijs ir labi pastrādājis. Vai tikai cilvēkiem, kuri pieņem lēmumus, dod
ekspertu atzinumus, komentē tos,
pašiem nav pārmērīga „kredītatkarība”?

2010. gada beigās finanšu kopējā rezerve mums ir paredzēta 2258
miljoni latu. Tas ir laikā, kad viss
budžeta deficīts valsts pamatbudžetā, sociālajā budžetā un pašvaldību budžetos, speciālajos budžetos ir tikai 721 miljons latu. Šie
ir no komercbankām aizņemtie
761 miljoni latu, ESF projektu
līdzfinansējums 2010. gadā ir gandrīz tikpat – 767 miljoni Ls. Šī
nauda varēja nonākt pie uzņēmējiem, bet valsts aizņemoties praktiski izņem naudu no aprites. Lai
arī nepārtraukti pati valsts aicina
komercbankām dot kredītus uzņēmumiem!
Valdība nākamgad grasās samazināt budžetu vēl vismaz par
400 miljoniem latu, un tad 2012.
gadā vēl par aptuveni 500 miljoniem latu, bet finanšu rezerves uzkrājam grandiozas - 2822 miljonu
Ls (2011.); 2405 miljoni latu
(2012.) Valsts budžets (pamata un
sociālais) paredzēts 2011. g. aptuveni 4200 miljoni latu liels. Tādas
nesamērīgas rezerves mums praktiski nav vajadzīgas. Vienīgi tad, ja
tautsaimniecība ir gandrīz vai nožņaugta, ja bezdarbs sasniedz 40%
un vairāk, un nodokļus tikpat kā
nav kam maksāt... Daudz prātīgāk
ir nevis prognozēt tautsaimniecības un sociālās infrastruktūras sabrukumu, bet gan mainīt absurdo
finansu un nodokļu politikas kursu. Visiem spēkiem ir jāveicina
legālā nodarbinātība un uzņēmējdarbība, ražošana un iekšējā tirgus patēriņš.
Valdību, SVF un EK piedāvātie
risinājumi praksē līdz šim ir veicinājuši ēnu ekonomikas un nabadzības
pieaugumu Latvijā, lai arī reizēm ir
devuši papildu līdzekļus valsts kasē.
Kāpēc mums vajag aizņemties pēc
iespējas saprātīgāk? Tāpēc, ka to darot pēc valdības plāna, mūs sagaida
varenas izmaksas vai kārtējā parāda
tālāka pārfinansēšana. Tā parāda atmaksa 2010. gadā – 420 miljoni latu,
2011. gadā – 865 miljoni latu, 2012.
gadā – 888 miljoni latu, 2013. – 654
miljoni latu, 2014. g. – 1,4 miljardi
latu, 2015. gadā – 1,2 miljardi latu...
Tā turpinot 2020. gadā mēs procentos vien izmaksāsim 1,75 miljardus
latu. Vareni, vai ne? Kas pieskata mū-

su politiķus viņu aizņemties kārē?
Vai Saeima? Vai Latvijas banka?
Valsts kase? Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija? Arodbiedrības strādā, Ministru prezidents
rīkojas, taču mēs vēl nezinām, par
cik miljoniem latu premjers ir iecerējis samazināt aizņemto naudu 2010.
gadā, un kāds būs ieguvums...

Pēdējā mēneša laikā
arodbiedrības
neatlaidīgi uzdeva
būtisku jautājumu
valsts augstākajām
amatpersonām un
kredītu devējiem:
„Kāpēc mums ir
vajadzīgas nesamērīgi lielas aizdevumu
rezerves 2010. un
nākamajos gados,
pie tam paralēli
starptautiskajam
aizņēmumam?”
Taču, lai mūs „nomierinātu”, Parex Asset Management ir sagatavojusi aprēķinus valsts uzņēmumu kopējai vērtībai. Latvijas valsts meži – 1
miljards latu, Latvenergo – 842 miljoni latu, LMT – 236 miljoni latu,
Latvijas dzelzceļš – 203,6 miljoni latu, Lattelecom – 58 miljoni ls, LZHB
– 52 miljoni latu. Tā, lūk, Latvijas
valsts meži sastāda 27% no Latvijas
valsts teritorijas – 1,59 miljoni ha. Kā
rēķina „eksperts”, kopējā valsts uzņēmumu vērtība esot 2,5 – 3 miljardi
latu, bet aizņemtā nauda ar procentiem, kas būs jāatdod, 9,75 miljardi
latu. Ja tā turpināsim, tad no valsts
uzņēmumu privatizācijas būs grūti
izvairīties. Vairs nelīdzēs arī referendumi – kā savulaik ar „Latvenergo”.
Tā vien šķiet, ka ir jāpārskata politikas spēles noteikumi, nevis braši
jāsēžas aizdevēju ragavās...

LBAS VĒSTIS / 30. marts, 2009 / 3

EIROPĀ

Nodarbinātības politika
2. un 3. martā Madridē notika
Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) organizēta starptautiska konference „Vai Eiropas
nodarbinātības politika ir gatava
izaicinājumam krīzes apstākļos?”.
Ruta Porniece,
LBAS eksperte nodarbinātības un
izglītības jautājumos

Konferencē tika skatīti jautājumi
par finanšu krīzi Eiropā, trūkumi
un plusi Lisabonas stratēģijas nodarbinātības politikā, runāts par
jauno ES 2020 stratēģiju un jauninājumiem tajā. Konferencē piedalījās dažādu Eiropas valstu arodbiedrību pārstāvji, pētnieki no Eiropas Komisijas u.c. dalībnieki.

Ekonomiskā
un finanšu situācija

Kopējās tendences Eiropas tirgos ir
negatīvas. Samazinās imports, ko
ietekmē zemais pieprasījums pēc
precēm (samazinājušās algas, daudzi ir bez darba), inflācija. 2009.
gadā Eiropā iekšzemes kopprodukts (turpmāk - IKP) samazinājās
par 4 %, bez darba ir palikuši 10 %
no aktīvajiem iedzīvotājiem. Tas
liecina, ka IKP kritums ir atstājis
ietekmi uz nodarbinātības rādītājiem. Tomēr Eiropas situācija ir
pierādījusi, ka Eiropas ekonomika
nerada pietiekoši darba vietu un ka
tikai IKP to nenodrošina. To apliecina fakts, ka esošā krīze ir atstājusi

atšķirīgu ietekmi uz dalībvalstīm
(turpmāk -DV), tādēļ nepieciešams analizēt arī citus rādītājus, ne
tikai IKP, lai noteiktu, kādēļ DV ir
tik augsts bezdarbs.

Atšķirīgs
darba tirgus

Viens no faktoriem ir atšķirīga darba tirgus atbalsta institūciju ietekme
DV, piemēram, piedāvājot aktīvos
nodarbinātības pasākumus, likumdošanā un praksē pielietojot elastdrošības principus u.c. atbalsta mehānismus. Darba tirgus institūcijas
ir ierobežojušas vēl augstāku bezdarba kāpumu daudzās valstīs. Piemēram, Vācijā krīze ir mazāka nekā
iepriekšējās, kas liecina, ka darba
devēji izmanto vairākus veidus, kā
neatlaist darbiniekus, piemēram,
samazinot darba stundu skaitu. Nozīmīgs ir arī subsīdiju atbalsts, ko
valsts sniedz nepilna laika nodarbinātajiem.
Kāda būs nākotne 2020.gadā – to
noteiks, kā Eiropa ‘izies’ no krīzes.
Tādēļ jāņem vērā pagātnē radītās
kļūdas, kad ar viegli pieejamiem
kredītiem un īstermiņa domāšanu
tika kāpināts apgrozījums finanšu
sektorā, kas rezultātā noveda pie
krīzes. Tas liecina, ka ekonomikā
nebija pašregulācijas. Šobrīd galvenā problēma ir fiskālais deficīts valstīs, kas šobrīd vidēji ir palielinājies
uz 7% no IKP un tiek plānots, ka
šādā apmērā tas saglabāsies arī
turpmākos 2 gadus. Visās valstīs pē-

dējos gados publiskajā sektorā ir bijis deficīts, tādēļ ir nepieciešami
spēcīgi finanšu stimuli un arī nepopulāri lēmumi, tai skaitā, samazinot
sociālos pabalstus, lai mazinātu deficīta apmēru.

Stratēģija 2020

Šogad, noslēdzoties Lisabonas stratēģijas pēdējam posmam, Eiropā
tiek izstrādāts jauns politikas plānošanas dokuments, kurā tiek izvirzītas Eiropas prioritātes nākamajiem
10 gadiem. Tiek plānots, ka stratēģijas „Eiropa 2020” gala variants tiks
pieņemts jūnijā. Stratēģijā dominēs:
. makroekonomiskie un fiskālie
izaicinājumi (strukturālās reformas,
plašāka ekonomikas pārraudzība);
. tiks likts uzsvars uz ilgtspēju (investīciju palielināšana pētniecībā
un attīstībā, darbaspēka prasmju attīstīšanā, klimata jautājumi).
Jauninājumi – tiek plānots, ka
jaunai stratēģijai būs sekojoša
struktūra - 7 tematiskās jomas:
inovācijas, izglītība, digitālā sabiedrība, klimats un enerģija, konkurētspēja, nodarbinātība un prasmes, nabadzības apkarošana. Progress tiks izvērtēts Komisijas ikgadējā ekonomikas samitā, un
izvērtēšanā - ekonomikas samitā,
tiks iesaistīta valdība.

Jāmaina domāšana!

Jaunajā stratēģijā uzsvars būs uz
domāšanas maiņu, piemēram,
beidzot jāpalielina produktivitāte,
inovācijas (ar augstāku investīciju
izglītībā, pētniecībā), jāveicina aktīva novecošanās, ne tikai jārunā
par to. Tādēļ Eiropā galvenie izaicinājumi ir radīt nevis vairāk, bet
radīt labākas darba vietas. Jāpalielina darba kvalitāte, kuru ietekmē
galvenokārt – prasmes un produktivitāte, darba apstākļi.

Krīzes ietekme

nodarbinātības pieaugums un bezdarba līmenis eiropas savienībā



Avots konferences materiāl s, eiropas komisijas prezentācija

Krīze ir atstājusi vislielāko ietekmi
uz nodarbinātību un ar to saistītajām sociālajām aizsardzības sistēmām. Ir pieaudzis nabadzības
risks, paaugstinājies sociālās atstumtības risks, tādēļ DV jāuzlabo
sociālās politikas ietvars. Šī brīža
krīze paaugstina to cilvēku risku,
kuri iekļūst bezdarbā un nabadzībā.

Eiropas instrumenti

Krīze jāaplūko no dažādām dimensijām, jāpielieto ilgtermiņa
prognozēšana. Tomēr kā galvenie
Eiropas instrumenti krīzes apkarošanā tiek uzsvērti - likumdošana,
sociālais dialogs, finanšu instrumenti. Sociālais dialogs ir īpaši nozīmīgs, lai īstenotā politika DV
būtu veiksmīga un ilgtspējīga. Lai
panāktu lielāku sociālo iekļaušanu,
jāveido aktivitātes tieši tām grupām, kurām ir visgrūtāk iekļauties
(jauniešiem, sievietēm u.c.), attīstot un pilnveidojot kompetences
un prasmes, bez kurām nav iespējams iekļauties darba tirgū. Tādēļ
nozīmīgs instruments ir elastdrošība, kas apvieno sociālo drošību un
aizsardzību, spēcīgāku nodarbinātības politiku, mūžizglītību.

Darbinieki nevēlas
izglītoties

Galvenais nosacījums apmierinātībai ar darbu Eiropā ir darba vietas stabilitāte. Tas ir negatīvi, jo tas
nozīmē, ka eiropieši ir neelastīgi,
negrib mācīties, mainīties un pielāgoties citām darba vietām. Visnegatīvākais ir, ka eiropieši kā negatīvu faktoru apmierinātībai ar
darbu norāda izglītošanos un attīstību darba vietā. Tas, ka darbinieki nevēlas izglītoties (intelektuālais slinkums), noved pie tā, ka
arī darba devējs neinvestē darbinieku izglītībā un ka darbinieku
prasmes neatbilst mūsdienu prasībām, kas rada risku darba vietas
stabilitātei.

Arodbiedrību
politizēšana

Lai veidotu Eiropu vairākumam
draudzīgu, ir nepieciešama ne tikai
ilgtspējīga attīstība ekonomikā, bet
arī ilgtspējīga sociālā attīstība. Lai
panāktu darbinieku interešu ievērošanu, viens no veidiem ir arodbiedrību politizēšana un internacionalizācija:
. arodbiedrību iesaistīšana politikā, vai pat arodbiedrību partiju
veidošana palīdzētu veiksmīgāk īstenot arodbiedrību ekonomiskās
un sociālās intereses politikā;
. jāanalizē un jāizvērtē darba devēju un arodbiedrību pārrunu rezultāti.
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DALĪBORGANIZĀCIJĀS

Konsultācijas turpinās Izaicinājumi paliek
No pagājušā gada 1. decembra
LBAS Liepājas Konsultatīvajā
centrā par konsultantu darba
tiesību un darba aizsardzības
jautājumos strādā Guntis Gūtmanis, cilvēks ar lielu pieredzi
arodbiedrību dzīvē – ilgus gadus
bijis arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks uzņēmumā „Liepājas metalurgs”.

Sanita Lorence

Guntis atzīst, ka darba viņam netrūkst. Aktualitāte patlaban – dažādi grozījumi darba līgumos, kā
tos pareizi veikt, arī – kā pareizi
noformēt darba līgumu. „Ir ļoti labi, ka darbinieki pie mums vēršas
vēl pirms darba līguma parakstīšanas, - tad varam viņam kaut ko vēl
ieteikt un paskaidrot, taču diemžēl
gadās arī tā, ka pēc darba līguma
parakstīšanas nākas kost pirkstos,”
skaidro Liepājas konsultants.

DARBA DEVĒJS - PAZUDIS

Vēl aktuāla problēma Liepājas un
Ventspils pusē patlaban ir – pazudušais darba devējs. Ar darbiniekiem darba attiecības nav pārtrauktas, darba līgums ir noslēgts
uz nenoteiktu laiku, taču darba devējs nekur nav atrodams – turklāt
pret viņu nav arī uzsākts maksātnespējas process. Šajā gadījumā
darbinieks ir gandrīz vai beztiesisks – vienīgā izeja – tiesa, kas var
atzīt darba tiesiskās attiecības par
pārtrauktām. Šāds precedents izveidojies ar Ventspils uzņēmumu
„SDNK”.

IZBRAUKUMI

Izbraukums konsultēt uz Kuldīgu
vainagojies ar regulāru sadarbību,
stāsta G. Gūtmanis: „Tur viesosimies vismaz vienu reizi divos mēnešos, jo arī šajā novadā situācija
gan bezdarba, gan darba tiesisko
attiecību jomā ir ļoti smaga.” Nesen
Kuldīgas laikrakstā „Kurzemnieks”
aizvadīta telefonakcija, kurā LBAS
Liepājas konsultatīvā centra speciālistiem nācās atbildēt uz diezgan
sarežģītiem jautājumiem. LBAS
Kurzemes reģionālais koordinators
un Liepājas arodbiedrību centra
vadītājs Toms Meiers pastāstīja, ka

ļoti laba sadarbība izveidojusies arī
ar Talsu TV.

TRĪSPUŠU SADARBĪBA

Veiksmīga Liepājā izveidojusies arī
trīspusējā sadarbība – 4. februārī
notika pirmā trīspusējās konsultatīvās padomes sēde, kurā par dažādām aktuālām problēmām pilsētā
sprieda domes, darba devēju un
arodbiedrību pārstāvji. Turpmāk
tā notiks reizi mēnesī. Daugavpilī
pirmā šāda veida sanāksme notika
marta sākumā. Savukārt Valmieras
konsultatīvā centra speciālistes
vienmēr piedalās vietējo uzņēmēju
konsultatīvās padomes sēdēs.

ESI ARODBIEDRĪBĀ!

Lai gan konsultatīvajos centros pēc
padoma nāk galvenokārt ļaudis,
kas nav arodbiedrības biedri, konsultanti visos reģionos, pirmām
kārtām, cilvēkiem izskaidro, ka
problēmu būtu daudz mazāk, ja
darbinieks būtu arodbiedrības
biedrs.
„Mēs jau neko nevaram cilvēkam palīdzēt, ja viņš pats nevēlas.
Cilvēki tomēr diezgan naivi paļaujas darba devēju solījumiem,” konstatē T.Meiers. Grūti patlaban iet
tālbraucējiem šoferiem – darba devējs viņus izmanto, cik vien var –
komandējuma naudu nemaksā,
maksā minimālo algu, un pēc atgriešanās no brauciena vēl paziņo,
ka šoferis ir parādā darba devējam.
Nebeidzams stāsts, protams, ir
darba samaksas un dažādu kompensāciju neizmaksāšana arī citās
jomās strādājošajiem.

ācijā, jo vairākus mēnešus viņš nav
saņēmis algu, apmēram sešus mēnešus viņš ir tiesājies, apmēram
mēnesis ir pagājis, kamēr tiesu izpildītājs sniedz atbildi – beigās vēl
sanāk tā, ka no darba devēja viņš
neko piedzīt nevar, un lielā tiesāšanās ir bijusi vējā.

IEROSINĀT
MAKSĀTNESPĒJU

Pēdējais solis, ko darbinieks var
darīt – celt prasību tiesā pret darba
devēju, lai ierosinātu viņa maksātnespēju. Galvenais mērķis te nebūs
darba devēja maksātnespēja, bet
tas ir pēdējais salmiņš, lai kaut kādu naudu darbinieks dabūtu. Ja no
paša uzņēmuma neko vairs nevar
piedzīt, tad ir Garantiju fonds, no
kura darbinieki var saņemt atlīdzību. Jāsaka gan, ka Garantiju fonds
ir ierobežots, un darbinieki var saņemt atlīdzību par pēdējiem trijiem mēnešiem, kurus viņi ir strādājuši pēdējo 12 mēnešu laikā,
respektīvi, gada laikā no tā brīža,
kad uzņēmums ir pasludināts par
maksātnespējīgu.

TRĪS ALGAS

Maksimālais, ko cilvēks var dabūt,
ir trīs minimālās algas un atlaišanas pabalsts, un kompensācija par
neizmantoto atvaļinājumu. Un šī
summa visa kopā nedrīkst pārsniegt Ls 720 pirms nodokļu nomaksas. LBAS Rīgas Konsultatīvajā
centrā ir bijuši vairāki darbinieki,
kuriem darba devējs ir parādā vairāk nekā 1000 latus. Traģiskākais
ir, ka cilvēki ir tiesājušies, un pagājis ir vairāk nekā gads, kamēr uzņēmumam iestājusies maksātnespēja, līdz ar to no Garantiju fonda
šajā situācijā darbinieki neko nevar
iegūt. Aicinājums darbiniekiem –
kolīdz sākas kaut mazākā darba
samaksu aizkavēšanās, nekavējoties sazināties ar darba devēju, noskaidrot, cik ir reāli, ka šī nauda
tiks izmaksāta,un, ja ir aizdomas,
ka uzņēmums iet uz maksātnespēju vai darba devējs vispār netaisās
maksāt, tad ātri ir jāsniedz pieteikums uz maksātnespēju, jo šajos
„tukšajos” uzņēmumos, no kuriem
neko nevarēs piedzīt, darbinieku
vienīgais, kaut nelielais, glābiņš ir
Garantiju fonds.

Jevgenija Stalidzāne,
arodbiedrības „Enerģija”
priekšsēdētāja

Vairākiem darbiniekiem ir mēģināts
uzteikt darbu arī pēc 1. jūlija. Arodbiedrība ļoti skrupulozi izskata katru
gadījumu, kas saistīts ar arodbiedrības biedru atbrīvošanu, un piekrišanu nedod, ja netiek pilnībā pildītas
koplīguma prasības, un ja ir pazīmes,
ka darbi, no kuriem atbrīvo mūsu
biedrus, tiks nodoti ārpus uzņēmuma.
Arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne regulāri piedalās

Arodbiedrība ļoti
skrupulozi izskata
katru gadījumu, kas
saistīts ar arodbiedrības biedru atbrīvošanu,
un piekrišanu nedod,
ja netiek pilnībā pildītas
koplīguma prasības.

PĒC TIESAS SPRIEDUMA

LBAS Rīgas konsultatīvā centra
konsultants Kaspars Rācenājs pastāstīja, kā darbiniekam jārīkojas,
ja darba devējs nepilda arī tiesas
spriedumu un neizmaksā darbiniekam pienākošos darba samaksu. Vispirms jāiet pie tiesu izpildītājiem un jācenšas šo spriedumu
izpildīt piespiedu kārtā. Bet aizvien
biežāk tiesu izpildītāji atbild, ka
tiesas spriedumu izpilde vairs nav
iespējama, jo uzņēmums ir – tukšs
un darba devējs nav atrodams.
Darbinieks ir neapskaužamā situ-

Arodbiedrībā „Enerģija”, noslēdzot 2009. gadu, bija 3897 biedri
(2008. gadā – 4565, 2007. gadā –
4195). Biedru skaita samazinājums ir izskaidrojams ar ievērojamu darbinieku skaita samazinājumu, jo īpaši, kad pusgadā tika
atbrīvoti vairāk nekā 650 darbinieki. Atlaišana notika galvenokārt līdz 1. jūlijam, jo tad vēl to
varēja izdarīt uz vienošanās
pamata, izmantojot koplīguma
punktus par papildus atlaišanas
pabalstiem.

LBAS reģionālais koordinators Kurzemē un liepājas arodbiedrību
centra vadītājs toms meiers seminārā informē par aktuāliem darba tiesību
jautājumiem



Foto no T.meier a arhīva

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas organizētajās darba grupās un
komisijas sēdēs, lai novērstu, ka likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
pārejas noteikumos iekļauj pantu,
kurš pilnīgi aizliedz jebkādas iespējas
pildīt pieņemtos darba koplīgumus.
Strādājot darba grupās, esam atraduši kompromisa variantus, bet, sākoties komisijas sēdei, atkal saņemam
Finanšu ministrijas vēstuli, kuru parakstījis E.Repše, kura pilnīgi nojauc
iepriekšējās vienošanās par akciju sabiedrību valžu darba samaksu. Mēs
piekrītam, ka darba samaksai jābūt
ierobežotai, bet tai jābūt atkarīgai no

akciju sabiedrības ekonomiskajiem
rādītājiem, tās darbinieku skaita un
apgrozījuma. Jābūt līdzsvaram starp
valdes locekļu darba samaksu un
darbinieka darba samaksu.
Ekonomikas ministrija cenšas uzspiest viedokli, ka valdes loceklis nedrīkst savienot valdes locekļa darbu
ar kādu citu amatu šajā akciju sabiedrībā. Uzskatām, ka tas ir absurds,
jo valdes loceklis – tehniskais direktors ir ļoti normāls savienojums. Vai
tiešām mums valdes atkal jāpārvērš
par politiskām, tāpat kā kādreiz padomes?
„Enerģija” ir iesniegusi tiesā divus
gadījumus, kad pret mūsu arodbiedrības biedru netiek pildītas koplīguma prasības, ja darbinieks aiziet pensijā pēc ilglaicīga darba uzņēmumā.
Arodbiedrības „Enerģija” valdei nav
saprotama valdības nostāja saistībā
ar bezdarba milzīgi straujo pieaugumu. Nav arī nekāda plāna, kā to novērst.
Mēs vairākkārt tikšanās reizēs ar
valdības pārstāvjiem V. Dombrovski,
E.Repši, A.Kamparu esam teikuši, ka
šajā, valstij tik sarežģītajā situācijā,
vienīgais, kas bija jāuzdod akciju sabiedrībām ar valsts kapitāla daļām, saglabāt darba vietas. Netiekties pēc
muļķīgiem modernisma paraugiem,
kas jau pasaulē daudzas kompānijas
novedušas līdz kraham. Ja šāds uzdevums tiks dots, tad arī arodbiedrība varētu uz laiku apturēt kādas savas
prasības.
Diemžēl arī AS „Latvenergo”, AS
„Sadales tīkls” un AS „Augstsprieguma tīkls” nepildīja 2009. gada 16.
janvāra darbinieku konferencē pieņemto lēmumu, kura 4.punkts paredzēja: „Darba devējs izvairās no reorganizācijas procesu realizēšanas,
kas var atstāt būtisku ietekmi uz nodarbinātību. Darbinieku skaita samazināšana pamatā tiek veikta uz
dabīgā personāla mainības rēķina.
Šo procesu norises laikā uzturēt nepārtrauktas konsultācijas ar arodbiedrību.” 2009. gadā no darba atbrīvoti 650 darbinieki, reorganizācijas
netika apturētas. Diemžēl, piemēru
rāda valdība NTSP ietvaros, un tālāk
tas viss notiek arī citās instancēs.
Eurelectric, EPSU un EMCEF sagatavojuši ziņojumu „Pārstrukturizēšanās elektroenerģijas nozarē: so-

AS "Latvenergo" darbinieki konferencē 2009. gada 16. janvārī apspriež
likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
darba samaksu 2009. gadā”



ciāli atbildīgas pārstrukturēšanās
instrumenti ar labākās prakses ceļvedi”. Izlasot šī ziņojuma gala versiju,
diemžēl jāsecina, ka ES enerģētikas
komisāra A.Piebalga darbība, „dzenot” cauri direktīvas, kuras paredz
energokompāniju sadalīšanu, neskatoties uz to, kāda situācija veidosies
katrā no valstīm, nav konsekventa.
Pozitīvi piemēri ir tikai par to, kāds
aizsardzības mehānisms ir bijis piemērots atlaižamajiem cilvēkiem. Rezultātā - bagātās valstis maksāja lielākas kompensācijas, bet nabagi darīja,
kā varēja. Grūti atrast arī pozitīvos
piemērus patērētājiem, jo gandrīz
visi tarifi pieauguši par 50 - 200%. AS
„Latvenergo” nav izņēmums – „Latvenergo” tarifi pieauga par 50%.
Mēs tērējam miljonus bezdarbnieku stipendijām, faktiski cilvēkus
pazemojot. Katrs normāls cilvēks vēlas nopelnīt pats, uzturēt savu ģimeni, izskolot bērnus un visiem bērniem dot ēst vismaz trīs reizes dienā.
Latvijas iedzīvotāji 2009. gada decembrī gadā saņēma „pilnmēness”
nakts likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu 2009. gadā”.
Ar to vēl nepietika. Kad tika pieņemts jumta likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums”, faktiski tika nojauktas darba tiesības, jo tas
darba devējiem pavēra iespējas nepildīt vairākas Darba likuma normas. Diemžēl arī nodaļa par darba

Foto L aimonis Sembergs

koplīgumiem ir kļuvusi formāla. Tas
ir vissliktākais, ko varēja izdarīt, jo
krīzes apstākļos nedrīkst nojaukt pamatlikumus. Darba likumam ir jābūt
galvenajam, kas aizsargā darba ņēmēju tiesības. Arodbiedrībā „Enerģija” bieži griežas cilvēki, kuri meklē
iespēju iestāties arodbiedrībās, kaut
gan mēs skaidrojam, ka šādus individuālus biedrus pilnā mērā aizstāvēt
mēs nevaram, jo darba koplīgumu ar
viņu darba devējiem noslēgt nevarēsim.
Mēs labi saprotam šos cilvēkus, jo
viņiem nekā vairāk nav, kā vien viņa
paša darba spēks. Viņus noklausoties, saprotam, ka šos cilvēkus ekspluatē gandrīz par velti. Diemžēl šādas cilvēku ekspluatācijas iespējas
atbalsta Saeima, pieņemot atbilstošus likumus.
Valdība vēl pieliek 3% iedzīvotāju
ienākuma nodoklim, samazina neapliekamā minumuma likmi un ļoti
jūtīgās vietās palielina PVN. Darbiniekam tie ir ļoti lieli zaudējumi, kas
rada problēmas izdzīvošanā, bērnu
skološanā un veselības elementārajā
aprūpē.
Arodbiedrības „Enerģija” biedri
uzskata, ka LBAS kopā ar visām nozarēm jāziņo ES arodbiedrību konfederācijām, kurās mēs esam biedri,
jāraksta
EK
priekšsēdētājam
Ž.M.Borozo, ka nedrīkst pieļaut, ka
Latvijā Darba likums kā galvenais
darba tiesību dokuments pastāv tikai
formāli, izslēdzot normāla sociālā
dialoga iespējas.
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Uzticības personas
28. aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Darba aizsardzības diena. 1989. gada 28.
aprīlī Kanādas un ASV strādājošie
ar iedegtām svecēm atcerējās
savus kolēģus, kuri ir zaudējuši
dzīvības, pildot darba pienākumus, kuru veselība ir iedragāta,
strādājot nepiemērotos darba
apstākļos, kuri cietuši nelaimes
gadījumos darbā. Pēc Otrā pasaules kara šai piemiņas dienai
parādījās arī sava melodija – mūsu tautas dziesma „Kas tie tādi,
kas dziedāja...”

Mārtiņš Pužuls,
LBAS KC DD konsultants

Starptautiskā Darba organizācija
– SDO, pildot vienu no savām misijām – darba aizsardzības sistēmas
darbības sakārtošanu pasaulē un tās
ieviešanu visās valstīs, sākot ar 2003.
gadu, ir noteikusi šo dienu kā Starptautisko Darba aizsardzības dienu.
Šajā dienā visā pasaulē valstu vadītāji un ministri runās par darba
aizsardzības sistēmas stāvokli valstī,
uzņēmumu vadītāji atskatīsies uz
DA situāciju uzņēmumā, darbinieki
atcerēsies par saviem kolēģiem, kuri
ir cietuši darba laikā, pārrunās iespējas dialoga veidā uzlabot esošo situāciju.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība jau vairākus gadus rīko dažādus
pasākumus šīs dienas ietvaros. Pagājušajā gadā tās bija praktiskās nodarbības elektrodrošībā un ugunsdrošībā. Notika konference, kurā Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Darba aizsardzības speciālistu
asociācijas, kompetento institūciju
un LBAS pārstāvji informēja klātesošos par jaunāko likumdošanā, par
pozitīvo pieredzi, par nākotnes iecerēm.
Šogad rīkosim četras konferences
valsts pilsētās – Daugavpilī (23.04.),
Valmierā (14.04.), Jelgavā (16.04.) un

Liepājā (9.04.). Rīgā noslēguma konference būs 28.aprīlī. Šogad to saturā
būs reālo situāciju raksturojums un
pieredze pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanā.
LBAS apvieno vairāk nekā 3 000
uzticības personas (UP) visdažādākajos uzņēmumos, kuros ir izveidotas arodbiedrības. Tas ir liels potenciāls darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai valstī. Izmantosim to!
Uzticības persona - jau nosaukums pauž, ka šim cilvēkam uzticas,
viņam būs jārisina citu situācijas. Uzticības personu jēdziens ir definēts
Darba aizsardzības likumā kā „nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā”.
UP ievēlēšanu un darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi
Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” (turpmāk MKN Nr.427). Noteikts, ka kandidātu izvirzīšanu un vēlēšanas var organizēt darbinieki vai darbinieku pārstāvji, vai arodbiedrība. Paredzēts, ka
vēlēšanas notiek darbinieku pilnsapulcē, bet, ja to nevar sasaukt darbinieku aizņemtības dēļ vai tādēļ, ka
ražošanas struktūrvienības izvietotas
plašā teritorijā, vai vienkārši visi uzņēmuma darbinieki nevar satilpt izvēlētajā telpā, tad organizē konferenci un no noteikta darbinieku skaita
nosaka pārstāvi (delegātu), kurš tad
arī piedalās konferencē.
Konference ir jāizziņo vismaz 4
nedēļas iepriekš, un tajā var piedalīties arī darba devējs vai viņa pilnvaroti pārstāvji. Ja sapulci rīko arodbiedrība, tad sapulcē drīkst piedalīties arī nebiedri.
Kandidātam uz UP amatu vajag
būt pilngadīgam un jau izietu pārbaudes laiku uzņēmumā. Noteikti
noderēs zinoša, droša persona, kura
saņems arī nepieciešamo apmācību.
MKN Nr.427 pielikumā Nr.1 ir norādītas ieteicamais UP skaits atkarībā
no uzņēmuma lieluma. Bet, nosakot
UP skaitu, jānem vērā uzņēmuma
specifika, darbības jomas, struktūrvienību izvietošana. Reizēm uzņēmumā ar 250 darbiniekiem ievēl 5
UP, kur viens pārstāv biroja darbiniekus, otrs ir autovadītāju pārstāvis,

trešais – noliktavas darbinieku pārstāvis, ceturtais - krāsošanas ceha
pārstāvis, piektais – pārstāvis uzņēmuma filiālē ārpus Rīgas.
UP sapulcē vai konferencē ievēl ar
vienkāršu balsu vairākumu. Viņa
pilnvaru apliecinājums ir noteiktā
kārtībā noformēts sapulces protokola izraksts. Ja uzņēmumā ir ievēlētas
vairākas UP (vismaz divas), tad no
viņu vidus ievēl galveno UP. Gadās
arī kuriozi, piemēram, esmu piedalījies sanāksmē uzņēmumā SIA „T&R”
(nosaukums mainīts), kur uzņēmuma tehniskais vadītājs par UP ir nozīmējis savu vietnieku. Bet darbinieki par to pat nav informēti...
MKN Nr.427 nosaka arī UP tiesības un pienākumus. Pienākumi ir
nākuši klāt noteikumu grozījumos,
kas stājās spēkā ar 2010. gada 1.janvāri: piedalīties darba vides iekšējās
uzraudzības procesos (arī riska faktoru vērtēšanā darba vietās), piedalīties nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas procesā, jaunu darba vietu
plānošanā un pieņemšanā, kā arī
darba aprīkojuma novērtēšanā.
Jau šie pienākumi vien norāda uz
UP darba nozīmīgumu. To varētu
veiksmīgi realizēt, ja izmanto MKN
Nr.427 paredzētās tiesības. Galvenās
no tām – UP pieejama visa dokumentācija darba aizsardzības jomā,
piekļūt visām darba vietām uzņēmumā, brīvi izteikt savu un kolēģu domas par darba aizsardzības lietām
uzņēmumā, ierosināt veikt darba vides parametru mērījumus, sagatavot
un noslēgt vienošanās ar darba devēju darba aizsardzības jautājumos,
īpašos gadījumos aicināt darba devēju aizsūtīt kādu uz obligāto veselības
pārbaudi.
Noteikti, ka svarīga UP ir pieredze, bet pieredze rodas, ja UP ir aktīva un izprot notiekošo darba vietā.
Ļoti svarīgs ir darba drošības instrukciju pilnīgums un pietiekamība.
UP kopā ar saviem darbiniekiem
droši jāiesniedz priekšlikumi instrukciju papildināšanai. UP laikam
jau ik dienu jāatgādina darbiniekiem,
ko nozīmē viņu paraksts instruktāžu
žurnālā – darbinieks ar parakstu apliecina šīs instrukcijas apgūšanu un
pildīšanu.
Gadījums no dzīves. Kāda uzņē-

muma darbinieki rok tranšeju
ūdensvada ierīkošanai. Viens darbinieks strādā tranšejā, kuras malas
nav nostiprinātas ar aizsargvairogiem. Viņš līdz pusei tiek ierakts nogruvušajās smiltīs. Par laimi, pārējie
kolēģi veikli puisi atrok, sniedz pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo
medicīnisko palīdzību (konstatē
smagus veselības bojājumus). Puisis,
par laimi, pēc gada var turpināt darbu pilnā apjomā. Jūs noprotat, ka šajā
uzņēmumā nebija ievēlētas UP, nelaimes gadījuma izmeklēšanā piedalījās tas pats vadītājs, kurš vadīja šo
brigādi šajā traģiskajā brīdī. Puiši saņēmās un VDI adresētajā iesniegumā norādīja, ka instruktāža viņiem
vispār nav bijusi, un aizsargvairogus
viņi nekad nav redzējuši un lietojuši,
bet instruktāžu žurnālā ir parakstījušies kādā piektdienas rītā... Noteikti
šāda situācija neizveidotos, ja UP būtu ievēlēts un godprātīgi pildītu savus
pienākumus.

LBAS apvieno vairāk nekā
3 000 uzticības personas
visdažādākajos
uzņēmumos, kuros ir
izveidotas arodbiedrības.
Tas ir liels potenciāls
darba aizsardzības
sistēmas sakārtošanai
valstī.
Ja uzņēmumā ir atgadījies nelaimes gadījums darbā vai konstatēts
arodsaslimšanas gadījums, tad darba
aizsardzības sistēma nav nostrādājusi pilnībā. Abos šajos gadījumos noteicošais ir darbiniekiem atgūt veselību un izmeklēt, un konstatēt šo nelaimju cēloņus.
Izmeklējot nelaimes gadījumus
darbā, UP ir aktīvi jādarbojas izmeklēšanas komisijās. Jābūt zināšanām,
pieredzei un drosmei – aizstāvēt savu biedru, ja viņš nav vainīgs un norādīt uz viņa pārkāpumiem, ja viņš
pieļāvis kļūdas. Obligāti pēc nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas
pārējie darbinieki jāiepazīstina ar izmeklēšanas rezultātiem un jāveic
darbības, lai šos pārkāpumus izskaustu.
Lai mums ir drošas un veselībai
nekaitīgas darba vietas!

Arodbiedrībai - 90
2010. gada janvārī apritēja 90
gadi, kopš ir dibināta Latvijas
Valsts iestāžu, pašvaldību,
uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība (turpmāk
tekstā – LVIPUFDA).
Andrejs Jirgensons,
LVIPUFDA priekšsēdētājs

Mirdza Bondare no zemkopības ministra Jāņa Dūklava saņem balvu
''Zelta čiekurs'' par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā
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«Zelta čiekurs» arodbiedrības līderei
Koncerna „Latvijas Finieris”
arodapvienības priekšsēdētāja,
arī Latvijas Meža nozares arodu
biedrības valdes locekle Mirdza
Bondare 1. februārī saņēma
meža nozares gada balvu „Zelta
čiekurs” nominācijā „Par mūža
ieguldījumu”.

Aivars Sīmansons,
Mežu nozaru arodu biedrības
priekšsēdētāja vietnieks

„Zelta čiekurs” ir meža nozares
augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Šogad balva
tika pasniegta sesto reizi, taču
pirmo reizi to saņēma darbinieku
pārstāvis. Bez tam M. Bondare
saņēma zelta priedes sēkliņas
piespraudi un Ministru kabineta
Atzinības rakstu. Balvas laureātus
pilī pieņēma arī Valsts prezidents.
Akciju sabiedrībā „Latvijas
Finieris” viņa strādā jau kopš
sešdesmito gadu sākuma - dažādos amatos. 1993. gadā Mirdza
tika ievēlēta par arodorganizācijas vadītāju un to vada līdz pat

šai dienai.
Ar savu pieredzi viņa devusi
lielu pienesumu Meža nozares
arodbiedrības attīstībā un pozitīvas pozīcijas veidošanā. Iespējams, pateicoties tieši viņas komunikāciju prasmei un sabiedriskumam, tik liels uzņēmums,
kā „Latvijas Finieris” ekonomiski
grūtos brīžus, kad nācās uz laiku
atbrīvot no darba daudz darbinieku, pārdzīvoja bez streikiem
un nopietniem konfliktiem, visu
risinot sarunu ceļā.
Uzņēmumā ir noslēgts darba
koplīgums, un tas regulāri tiek
pārskatīts.
Saskaņā ar koplīgumu darbinieki ir apdrošināti pret nelaimes
gadījumiem 24 stundas diennaktī, un ir veselības apdrošināšana
arodbiedrības biedriem. Darba
devējs veic iemaksas par darbiniekiem pensiju 3. līmenī. Tāpat
koplīgums paredz dažādas papildu sociālās garantijas, kuras nenosaka valsts likumdošana. Viņa
regulāri organizē uzņēmuma
darbinieku un arodaktīvistu izglītošanu ekonomiskos, darba
tiesiskos un darba drošības jautājumos.
Tāpat viņa ir organizējusi
virkni meža nozares pasākumus,
kā, piemēram, „Meža dienas”,
kokapstrādes nozares darbinieku
sporta pasākumus un daudz ko
citu.

1920. gadā pirmais arodbiedrības
nosaukums bija Latvijas Valsts darbinieku arodnieciskā biedrība, un
statūtos norādītais mērķis – apvienot valsts iestāžu darbiniekus Latvijā savu tiesisko, ekonomisko, kulturālo un citu arodniecisko interešu aizstāvēšanai un uzlabošanai.
Pirmie LVIPUFDA goda biedri bija arī tautā plaši pazīstamie dzejnieki Aspazija un Rainis.
Vēlākos gados LVIPUFDA kļuva par nopietnu un vērā ņemamu
darba ņēmēju sociālo un ekonomisko interešu aizstāvi vairākās
Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs un dažādu tautsaimniecības
nozaru uzņēmumos. Par to arī liecina mūsdienās lietotais plašais nosaukums.
Šobrīd LVIPUFDA ir apvienojusi ap 4000 darba ņēmēju un 172
arodorganizācijas valsts un pašvaldību iestādēs, finanšu iestādēs un
uzņēmumos:
• valsts iestādēs: arodorganizācijas un biedri – LR Saeimā, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrā,
Nodarbinātības valsts aģentūrā,
Valsts ieņēmumu dienestā, Latvijas

valsts arhīvā, Latvijas valsts vēstures arhīvā, Finanšu ministrijā, Iekšlietu ministrijā, Labklājības ministrijā, Aizsardzības ministrijā, ieslodzījuma vietās u.c.;
• pašvaldībās: arodorganizācijas
un biedri – vairāk nekā 50 pašvaldībās;
• finanšu iestādēs: arodorganizācijas un biedri – AS SEB banka,
SIA SEB līzings, AS SEB Dzīvības
apdrošināšana, AS Latvijas Hipotēku un zemes banka, AS Parex
banka, Latvijas Banka, AS Swedbank, AS GE Money Bank, AS Latvijas Krājbanka, AS DnB NORD
Banka, AS UniCredit Bank, AAS
Gjensidige Baltic u.c.;
•uzņēmumos: arodorganizācijas
un biedri – SIA Volvo Truck, L&T,
G4S, Arta – F u.c.
LVIPUFDA un tās arodorganizācijas ir noslēgušas 5 nozares koplīgumus un 72 uzņēmuma koplīgumus.
2008. gadā LVIPUFDA tika izveidots Sociālo garantiju fonds,
kurš risina biedru sociālās un materiālās problēmas. Jau tagad fonda
palīdzību ir izmantojuši vairāk nekā 300 biedru.
LVIPUFDA ir Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienības
un
European Confederation of Independent Trade Unions (Eiropas
neatkarīgo arodbiedrību konfederācija) dalīborganizācija, kas nodrošina iespējas pārstāvēt un risināt biedru intereses ar Latvijas un
Eiropas kolēģu atbalstu.

23. janvārī Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrība (LVIPUFDA) ar plašu pasākumu atzīmēja savu 90 gadu jubileju.
Attēlā - LVIPUFDA priekšsēdētājam Andrejam Jirgensonam Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības Atzinības rakstu pasniedz priekšsēdētājs Pēteris
Krīgers un priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča.
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JAUNIEŠI ARODBIEDRĪBĀS

Topošo mediķu Arodgrupa
Rīgas Stradiņa universitātes
medicīnas Studentu Arodgrupa
pastāv kopš 2008. gada maija.
Ideja par šādas grupas veidošanu radās RSU mikrobioloģijas
katedras pasniedzējam Aigaram Reinim. Mēs sākām 3
cilvēku sastāvā un lēnām
biedru skaits auga. Šobrīd
studentu skaits Arodgrupā ir
tuvu simtam. Arodgrupa darbojas kā Veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arodbiedrības sastāvdaļa.

Zane Rēvalde,
RSU Studentu Arodgrupas
priekšsēdētā ja

Kā jau visās universitātēs, arī Rīgas Stradiņa universitātē darbojas
studējošo pašpārvalde (SP), taču
mēs kā medicīnas studenti tomēr
jutāmies aizmirsti. Teorētiski SP
pārstāv arī medicīnas profila studentus, bet ar nožēlu jāatzīst, ka
faktiski tas tā nav. Manuprāt, ir
absurdi, ka ļoti nozīmīgus lēmumus par mācību programmas izmaiņām, kas attiecas tikai uz medicīnas studentiem, izlemj Eiropas
studijas studējošie. Šis un citi gadījumi pamudināja topošos mediķus apvienoties.
Nevienam jau nav noslēpums,
ka medicīnas studijas prasa daudz
laika un citām aktivitātēm nereti
vaļas neatliek, taču, pēc manām
domām, mediķa profesiju pārstāvošam cilvēkam ir jābūt daudzpusīgam, radošam un sociāli aktīvam.
Šīs kvalitātes nevar iegūt sēžot, tikai ar grāmatām.
Mūsu darbības spektrs ir ļoti
plašs. Ja kādam no mums rodas
ideja, kā celt mācību kvalitāti, kā
celt studentu morāli, kā veicināt
„veselīgu” attieksmi pret vidi un
tamlīdzīgi, mēs apvienojamies un
cenšamies to īstenot.
Viena no pirmajām idejām
arodgrupai bija veicināt „zaļu domāšanu” universitātes studentiem

un darbiniekiem. Mēs noorganizējām plastmasas pudeļu vākšanas
akciju. „Latvijas zaļais punkts” uz
divām nedēļām novietoja speciālus
plastmasas atkritumu konteinerus
pie RSU, un visi tika aicināti neizmest plastmasas pudeli kopīgajā
atkritumu grozā, bet gan speciāli
tam paredzētā konteinerā. Vestibilā tika novietoti stendi ar informāciju par nešķirotu, nepārstrādātu
atkritumu kaitējumu dabai, ar informāciju par to, kā mēs varam to
novērst. Sākumā atsaucība nebija
liela, taču vēlāk studenti pierada.
Tad mēs noorganizējām pastāvīgus
konteinerus gan papīram, gan
plastmasai, taču tas nebija uz ilgu
laiku. RSU vadība nolēma, ka šie
konteineri slikti izskatās un lika tos
aizvākt. Taču mēs ne par ko negribējām atteikties no šīs idejas. Tā nu
mēs tagad sadarbojamies ar „Līgatnes papīra fabriku”, rīkojot īslaicīgas akcijas, kuru laikā studenti
sanes sakrāto makulatūru. Piedalāmies arī Lielajā talkā.
Nu jau kā tradīcija Studentu
Arodgrupai ir kļuvusi svētku rīkošana mazajiem pacientiem Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā
(BKUS). Pirmo reizi apciemojām
slimos bērnus nodaļā, tērpušies iznomātos dzīvnieku kostīmos. Mēs
gluži vienkārši ar viņiem pavadījām laiku, spēlējām spēles un parunājāmies. Šis notikums mums deva
daudz mīļu emociju, un mēs nolēmām ko līdzīgu bērniem sarīkot uz
Ziemassvētkiem. Tā nu mēs rīkojam pasākumus BKUS Ziemassvētku un Lieldienu laikā. Uz Lieldienām parasti bērniem tiek sarīkotas knauķēšanās ar olām, mīklu
minēšana, minikonkursiņi ar iepriecinošām balvām un neliels
koncerts. Protams, neiztiekam arī
bez dāvanām. Paši cepam piparkūkas un pīrāgus, bet ar lielākām dāvanām mums palīdz RSU arodbiedrības priekšsēdētājs A. Ranka
kungs. Parasti sarūpējam dāvanu
BKUS pedagoģijas dienestam, kurš
rūpējas par bērnu nodarbināšanu
slimnīcā.
Šogad Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai Studentu Arodgrupa sagatavoja īpašu dāvanu.
Mēs sarīkojām „Labdarības dienu
RSU”. Tas mums bija liels izaicinā-

jums. 11. decembrī jau no 10.00
rītā Rīgas Stradiņa universitātē valdīja Ziemassvētku un labsirdības
noskaņas. Vestibilā skanēja Ziemassvētku dziesmas, gaisā virmoja
upeņu dzēriena, kanēļa, piparkūku, gardu pīrādziņu un smalkmaizīšu aromāts. Kā turpinājums sekoja „Labdarības koncerts” RSU
jaunajā Aulā. Pateicoties šim pasākumam, Bērnu slimnīca saņēma
Ziemassvētku ziedojumu vairāk
nekā 800 Ls apmērā.
Studentu arodgrupa neaizmirst
arī par mūsu četrkājainajiem draugiem. Mēs sadarbojamies ar Juglas
dzīvnieku patversmi. RSU tiek rīkotas akcijas, kuru laikā studenti
tiek aicināti nest pašiem vairs nevajadzīgas segas, spilvenus, dzīvnieku mantas, kakla siksniņas,
kādreiz kāds atnes barību suņiem.
Šo mūsu aktivitāti atbalsta arī „Veselības centrs 4”, kur esam uzstādījuši ziedojumu kastīti. Organizējam nelielas grupiņas ar cilvēkiem,
kuri savā brīvajā laikā brauc uz patversmi.
Redzesloka
paplašināšanai,
Arodgrupa reizi mēnesī rīko profesionālās pēcpusdienas. Uz šīm pēcpusdienām kā viesi tiek aicināti
medicīnas profesionāļi, vai kā citādi ar medicīnu saistīti cilvēki, dažādu medicīnas specialitāšu pārstāvji,
kas sniedz ieskatu konkrētās specialitātēs, konkrētās tēmās. Šo pēcpusdienu mērķis ir iepazīstināt

studentus ar cienījamiem ārstiem,
profesoriem, ar dažādām specialitātēm - tas var palīdzēt izlemt par
sev atbilstošāko profesiju. Šeit var
uzzināt par aktualitātēm medicīnas
jomā, var piedalīties aktīvās diskusijās un gūt atbildes uz sev interesējošiem ar medicīnu un arodbiedrību saistītiem jautājumiem. Līdz
šim pie mums jau ir viesojušies:
J.Gardovskis, O.Kalējs, A.Danilāns,
M.Rēvalds, I.Eglītis, A.Pētersons
un V.Keris.
Pagājušajā rudenī ar RSU
arodbiedrības atbalstu noorganizējām pirmo Studentu Arodgrupas pieredzes apmaiņas braucienu. Mēs devāmies uz Tartu universitāti Igaunijā. Apmeklējām
veco anatomikumu, bijām galvenajā universitātes ēkā, medicīnas
fakultātē un arī universitātes klīniskajā slimnīcā. Nu jau vairs nevaru iedomāties savu studentes
dzīvi bez darbošanās Arodgrupā.
Šeit ir apvienojušies jaunieši, kuri
nestāv malā un negaida, kad kāds
cits izdarīs viņu vietā. Mēs paši
radām idejas, ejam un darām, un
darām to ar degsmi. Es domāju,
katrs labais darbs, ko veicam citu
labā, patiesībā ir paveikts arī mūsu pašu labā.
Studentu Arodgrupa ir gatava
jauniem izaicinājumiem, un, gluži
kā musketieri, ir viens par visiem
un visi par vienu – lūk, tik vienoti
mēs esam!

RSU Studentu Arodgrupas biedri neiztiek bez kopīgiem pasākumiem reizi mēnesī tiekas biedru sapulcēs un reizi semestrī tiek organizēts
kāds tematisks, neformāls pasākums, lai atzīmētu sekmīgi nokārtotu
sesiju un iepazītos ar jaunpienākušajiem biedriem
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PAŠNODARBINĀTIE UN
VILTUS PAŠNODARBINĀTIE
Februārī Prāgā notika Eiropas konference „Pašnodarbinātie un
viltus pašnodarbinātie būvniecībā”. Konferenci organizēja sociālie
partneri būvniecības jomā Eiropas līmenī: EFBWW – Eiropas celtniecības un kokapstrādes strādnieku (arodbiedrību) federācija un
FIEC – Eiropas būvniecības (darba devēju) federācija ar Eiropas
Komisijas atbalstu.

Gita Dambe, LCA Darba un vides komisijas locekle
Ieva Gretere, LCA darba koordinatore

Pašnodarbināto un viltus pašnodarbināto problēma īpaši aktualizējusies pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā – uzņēmumi cenšas
samazināt izmaksas un nereti viens
no izmantotajiem risinājumiem ir
nevis darba līgumu slēgšana ar
darbiniekiem, bet gan uzņēmumu
līgumu slēgšana, t.i., darbinieks
kļūst par pašnodarbināto.
Uz pašnodarbinātajiem neattiecas Darba likums, tātad nav noteikts darba laiks, nav jāpiemaksā
par darbu brīvdienās, naktīs, nav
jāapmaksā atvaļinājumi utt.
Darba devējs „ietaupa” uz sociālo iemaksu rēķina. Darba devējs
par darbinieku maksā sociālo nodokli 24,09%, bet 9% maksā darbinieks. Pašnodarbinātās personas
pašas pilnībā maksā visu valsts noteikto sociālo nodokli – 28,17%.
Darba devējam nav jānodrošina
pašnodarbinātā persona ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, nav
jāveic instruktāžas, nav jāapmaksā
obligātās veselības pārbaudes, nav
jānodrošina iespēja paēst siltu
ēdienu (prasība darbam būvlaukumos), nav jāveic riska novērtējums
attiecībā uz pašnodarbinātajiem.
Savukārt
pašnodarbinātajām
personām darbs jāveic ar saviem
darba rīkiem, ierīcēm (Civillikums); neattiecas apdrošināšana
bezdarba gadījumā; neattiecas ap-

drošināšana nelaimes gadījumos
darbā un arodslimības gadījumā;
pašam jārūpējas par savu drošību
un veselību darbā.
Pašnodarbinātie sociālo nodokli
var maksāt no minimālā obligāto
iemaksu apjoma 2160 LVL gadā
jeb 180 LVL mēnesī. Dotajā momentā tas var likties izdevīgi, bet
nākotnē personām, kas veic iemaksas no šī minimālā apmēra, jārēķinās ar attiecīgi zemāku pensiju.
Viltus pašnodarbinātie ir personas, kas, lai gan faktiski ir darbinieki darba likuma izpratnē, kaut kādu iemeslu dēļ, nereti darba devēja
mudināti, vai pat piespiesti, ir noslēguši uzņēmuma līgumu. Taču, ja
pašnodarbinātais izmanto darba
devēja aprīkojumu, viņam ir noteikts darba laiks, viņš strādā tajā
pašā darba vietā, kur iepriekš viņš
bija darbinieks, tad nepārprotami
tā ir viltus pašnodarbinātība.
Dažās valstīs ir noteiktas ievērojamas soda sankcijas, ieskaitot
pat kriminālatbildību, par viltus
pašnodarbinātību. Latvijā administratīvo pārkāpumu kodekss paredz administratīvo atbildību.
41.pants.
Par darba līguma nenoslēgšanu
rakstveida formā — uzliek naudas
sodu darba devējam — fiziskajai
personai vai amatpersonai no simt
līdz trīssimt piecdesmit latiem, ju-

ridiskajai personai — no septiņsimt piecdesmit līdz piectūkstoš
latiem.
Par gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas atkārtoti izdarītu šādu pārkāpumu sods jau ir paredzēts lielāks — darba devējam
— fiziskajai personai vai amatpersonai no četrsimt līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai — no
piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.
Pašnodarbināto skaits Eiropas
valstīs ir atšķirīgs dažādās valstīs.
Latvijā salīdzinoši šī problēma vēl
ir sākuma stadijā, jo procentuāli no
kopējā nodarbināto skaita pašnodarbināto skaits ir neliels. Pašnodarbināto pārstāvniecība daudzās
valstīs tiek organizēta caur arodbiedrībām.
Ņemot vērā, ka būvniecība salīdzinoši ir nozare ar relatīvi lielu
nelaimes gadījumu darbā risku, ka
pašnodarbinātajiem darba aizsardzības jomā ir visai nekonkrētas
un ierobežotas normatīvo aktu
prasības, kļūst skaidrs, ka liels
skaits pašnodarbināto būvlaukumā
nereti var radīt problēmas darba
aizsardzības sistēmas normālai
darbībai.
EFBWW un FIEC uzskata, ka
visā ES ir nepieciešams ieviest vienotus kritērijus, lai skaidri būtu
nosakāma atšķirība starp tiešu nodarbinātību (atbilstoši darba līgumam) un pašnodarbinātību. ES
tiesu prakse kā atšķirības noteikšanai būtisku kritēriju nosaka subordinācijas esamību. Piemēram, Eiropas Kopienu tiesa noteica, ka
pašnodarbinātība pastāv, ja: darbība tiek veikta patstāvīgi, nevis atrodoties kāda padotībā; darbības
apstākļus nosaka tikai pati persona, nevis kāds vadītājs; neviens, izņemot pašu personu, nenosaka,
kāda samaksa būtu maksājama
tiem, kas strādā viņas uzdevumā;
darbība tiek veikta par samaksu,
kas tieši un visā pilnībā tiek izmaksāta darbību veicošai personai.
Eiropas sociālie partneri atzīst,

ka bez preventīvajiem pasākumiem
nepieciešams, lai būtu paredzētas
arī sankcijas, lai sodītu par nevēlamu darbību. Sankcijām ir jāpastāv
ne tikai teorētiski uz papīra, bet
būtiski, lai tās tiktu efektīvi piemērotas tur, kur tās nepieciešamas.
Ņemot vērā lielo būvobjektu skaitu, darbinieku mobilitāti un relatīvi
augsto pašnodarbināto daļu būvniecībā, nepieciešams veikt adekvātas investīcijas inspicējošo institūciju nodrošināšanai (aprīkojums
un personāls). Ja tiek atklāta viltus
pašnodarbinātība, tad nepieciešama tūlītēja darbība (sankcijas). Ja
pārkāpums ir tāds, ka tur nevar aprobežoties ar administratīvā kārtā
uzliktiem sodiem, bet nepieciešama tiesa, tad tiesu izskatīšanai jānotiek bez vilcināšanās.

Taču, ja pašnodarbinātais
izmanto darba devēja
aprīkojumu, viņam ir
noteikts darba laiks,
viņš strādā tajā pašā
darba vietā, kur iepriekš
viņš bija darbinieks,
tad nepārprotami tā ir
viltus pašnodarbinātība.
Tātad, iespējams secināt, ka viltus pašnodarbinātība ir nopietna
problēma. Tāpēc mūsu valstij vajadzētu izmantot situāciju, ka pagaidām pašnodarbināto daļa ir relatīvi
neliela, jau tūlīt nekavējoties darīt
visu, lai nepieļautu problēmas saasināšanos, kas nākotnē vēl vairāk
saasinātu sociālā nodrošinājuma
situāciju, kas jau tagad ir saspringta. Arodbiedrībai ir jāuzrauga, vai
valdība un likumdevējs pietiekami
ātri un pienācīgā apjomā sakārto
normatīvo aktu bāzi, lai problēmu
varētu izskaust jau pirms tā pārvērtusies par ielaistu slimību.
Rakstu pilnā apmērā lasiet www.
lca.lv.
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PROJEKTI

Apvienojam darba un ģimenes dzīvi
FAMILY – vēl viens jauns
Eiropas projekts, kurā LBAS
uzsāka sadarbību pagājušā
gada nogalē „Veicinot ģimenisku mācīšanos, saskaņot
darba un ģimenes dzīvi”.

liene liekna

Projekta mērķis ir, izmantojot
inovatīvu pieeju – ģimenisku mācīšanos, celt to darbinieku kapa-

citāti, kuri paši ir gatavi piedalīties ģimenei draudzīgu nosacījumu ieviešanā darbavietā.
Projekta informatīvā bāze būs
labās prakses piemēri darba un
ģimenes dzīves saskaņošanā uzņēmumos un institūcijās, tādējādi netieši projektā tiks piesaistīti
arī uzņēmumi. Darba devēji un
ņēmēji dalīsies savā praksē un ieguvumos, ko rada ģimenei draudzīgu nosacījumu ieviešana uzņēmumā. Projekta ietvaros tiks
izstrādāta brošūra un DVD pielikums ar labās prakses piemēriem
darba un ģimenes dzīves saskaņošanā, kā arī tiks izstrādāta Erokasgrāmata – inovatīvs apmācību modulis ģimeniskai zināša-

nu apguvei, lai rastu līdzsvaru
darba un ģimenes dzīvē.
Projekta ietvaros tiks izstrādātas arī speciālas vadlīnijas ģimeņu konsultantiem, kas iepazīstinās ar jaunu apmācību virzienu,
lai organizētu apmācības strādājošajiem ģimenes locekļiem par
to, kā līdzsvarot darba dzīvi un
tādējādi mudinātu viņu aktīvu iesaistīšanos ģimenei draudzīgu
nosacījumu ieviešanā darba vietā. Projekta noslēgumā katrā projekta partnervalstī ģimeņu konsultanti organizēs pilotapmācības
sesiju strādājošajiem ģimenes locekļiem.
LBAS pateicas SIA „AGA” un
AS „Valmieras stikla šķiedra”

uzņēmumiem par atsaucību un
līdzdarbošanos šajā projektā!
Decembrī Rīgā notika pirmā
projekta partneru sanāksme. Iesaistītie partneri pārstāv Lietuvu,
Latviju, Vāciju, Somiju un Itāliju.
Jāatzīmē, ka LBAS šajā projektā ir
vienīgā arodbiedrību pārstāvošā
institūcija, kas ļauj popularizēt
un izcelt koplīguma lomu un nozīmīgumu jautājumos, kas skar
arī darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Plašāka informācija par projektu atrodama internetā LBAS
mājas lapā un sazinoties ar projekta koordinatori Lieni Lieknu
pa tālr. 67035921 vai e-pastu: liene.liekna@lbas.lv.

Moldovas arodbiedrības –
starptautiski atzītas
Nesen saņēmām ziņu, ka Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) sastāvā uzņemta
jauna organizācija – Moldovas
Nacionālā arodbiedrību konfederācija (CNSM). No pagājušā gada
novembra tās prezidents ir Oļegs
Budza (attēlā).
Sanita Lorence,
LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja

MŪŽIZGLĪTĪBAS VEICINĀTĀJI
LBAS pagājušā gada nogalē
uzsāka sadarbību jaunā
Eiropas Savienības atbalstītā
projektā - „Mācīšanās padomdevējs”*. Projekta mērķis ir
veicināt izglītojošas konsultācijas strādājošajiem darbavietās mūžizglītības jomā.
liene liekna

2009. gada beigās Heidelbergā,
Vācijā notika pirmā Leonardo
da Vinči programmas projekta
„Mācīšanās padomdevējs” partneru darba grupa, kurā piedalī-

jās arodbiedrību un izglītības
institūcijas pārstāvji no Beļģijas, Īrijas, Portugāles, Latvijas
un Vācijas. Darba grupas mērķis bija pārrunāt mūžizglītības
jautājumus uzņēmumu līmenī
un kā veicināt izglītojošu konsultāciju sniegšanu strādājošajiem darbavietās par arodmācīšanos.
Individuālas
konsultācijas
strādājošajiem par personisko
profesionālo attīstību ir viens
no galvenajiem faktoriem, lai
motivētu cilvēkus iesaistīties

mūžizglītībā.
„Tā saucamo „padomdevēju”
uzdevums darbavietās būs motivēt savus kolēģus iesaistīties
profesionāli orientētās mācībās
un mūžizglītībā”, piezīmē Tomass Habenihts (IG Metall pārstāvis, Vācija), kas ir šī projekta
iniciators.
Projekta partneru galvenais
uzdevums šobrīd ir izvērtēt, cik
lielā apjomā uzņēmumos jau ir
sastopami šādi „padomdevēji”,
lai tālāk šo labo praksi varētu
ieviest citās valstīs. Projekta

mērķis ir šo divu gadu laikā izstrādāt kompetenču prasības un
apmācību koncepciju ar atbilstošiem palīgmateriāliem, kas
tiktu piemēroti katras projekta
partnervalsts vajadzībām.
Vairāk informācijas par projektu pieejama LBAS mājas lapā
www.lbas.lv un sazinoties ar
LBAS projekta koordinatori Lieni Lieknu pa tālr.67035921 vai
e-pastu: liene.liekna@lbas.lv

*Projekts „Mācīšanās padomdevējs” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta pirmā starptautiskā partneru sanāksme Heidelbergā, Vācijā
2009. gada decembrī
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STARPTAUTISKĀS ZIŅAS

KRĪZE

Arī Moldovu ir skārusi krīze – pēdējā pusotra gada laikā zaudētas 47 000
darba vietas. Daudzi emigrē – uz
Portugāli, Itāliju, Rumāniju, Krieviju.
Kā galveno uzdevumu un problēmu
valstī O. Budza min darba vietu saglabāšanu un radīšanu, arī masveida
atlaišanu novēršanu.
Ļoti nozīmīga vieta valsts dzīvē,
diemžēl, ir ēnu ekonomikai, kas aptver 40% no tautsaimniecības, un,
protams, šādos uzņēmumos nav
arodbiedrības un koplīguma. CNSM
prezidents uzskata, ka šīs dubultā
grāmatvedība apdraud valsts ekonomisko neatkarību.

VIENOŠANĀS
AR PROKURATŪRU

Ar Moldovas arodbiedrībām Latviju
saista senas draudzības saites – moldovieši ir gan viesojušies LBAS, gan
Latvijas delegācija ir iepazinusies ar
Moldovu un tās arodbiedrību kustību. Oļegs Budza 16 gadus vadīja
Moldovas Celtnieku arodbiedrību,
tādēļ arī ar ilggadējo bijušo Latvijas
Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāju Māru Tomsoni viņi daudzkārt
sadarbojušies šo gadu garumā.
Izdevumam „LBAS Vēstis” likās
interesanti, kā šodien dzīvo un par
ko uztraucas Moldovas arodbiedrības, tādēļ konfederācijas prezidentu
lūdzām uz nelielu telefoninterviju.
Moldovā ir 450 000 arodbiedrības
biedru, kas aptver 45% no strādājošajiem. CNSM sastāvā ietilpst 27 nozaru arodbiedrības, no kurām ietekmīgākās biedru skaita ziņā ir zinātnes un izglītības, lauksaimniecības,
medicīnas, valsts iestāžu, telekomunikāciju, celtniecības un dzīvokļu komunālā sektora arodbiedrības.

60% no nelaimes gadījumiem darbā
notiek tieši uzņēmumos, kuros nav
arodbiedrības. Traumatisms un saslimstība Moldovā ir ļoti augsti rādītāji – darba nespējas lapas saņem pat
trīs reizes vairāk cilvēku kā pirms pāris gadiem, un ir pamatotas aizdomas, ka tas veidojas par savdabīgu
biznesu – naudas izkrāpšanu no sociālā budžeta.
Valstī zeļ arī citi rupji darba tiesību pārkāpumi. Tādēļ nesen CNSM
ir noslēgusi vienošanos ar prokuratūru par sadarbību, lai kopīgi cīnītos
pret šīm nebūšanām – gan darba
drošības, gan darba samaksas jomā.
Oļegs Budza uzsvēra, ka ļoti lielas
problēmas sagādā ārzemju firmu filiāles, – tās traucē arodbiedrību izveidi un rupji neievēro Moldovas
darba likumdošanā noteiktās normas. Arī darba drošības uzlabošanā
Moldovā nākotnē būs jāpieliek ļoti
lielas pūles – lai ieviestu praksē darba
vietu atestāciju un lai tās atbilstu visām darba aizsardzības prasībām.

SŪDZĪBAS
EIROPAS TIESĀ

Ļaudis ļoti cieš, pašu tiesu sistēma
neko veiksmīgi nedarbojas darbinieku aizstāvības jomā, tādēļ Eiropas
tiesa ir pārpludināta ar sūdzībām no
Moldovas. Diemžēl Moldovā daudzas sociālās atbalsta programmas

vairs nedarbojas. Arodbiedrības kopā ar bankām un apdrošināšanas
kompānijām ir izstrādājušas likumprojektu par pensiju fondu, ko šomēnes iesniedz valdībai.
Nupat panāktas izmaiņas darba
samaksas jautājumos – Darba kodeksā noteikts, ka sarunās ar darba
devēju var vienoties par augstāku
darba samaksu, kā noteikts nozaru
līmenī noslēgtajā tarifu vienošanās.
Līdz šim tā nebija.
Pirms trim gadiem Moldovā tika
pieņemts likums par trīspusējo sadarbību. Vienreiz mēnesī notiek
arodbiedrību, darba devēju un valdības trīspušu sēdes, bet, diemžēl, tāpat
kā Latvijā, arī Moldovā tām ir tikai
konsultatīvs raksturs.

MOTIVĀCIJA

Bezdarba līmenis Moldovā patlaban ir 7%. Nodarbinātības aģentūrā
kā bezdarbnieki ir reģistrēti 64 tūkstoši cilvēku. Kā atzīst CNSM prezidents Oļegs Budza, nodarbinātības
programma valstī, ar arodbiedrību
līdzdalību, bija izstrādāta līdz 2009.
gadam, taču daudzu priekšlikumu
iedzīvināšanai pietrūcis finansējuma.
Kā vienu no primārajiem Moldovas arodbiedrību uzdevumiem O.
Budza min arodbiedrības biedru
motivāciju darboties organizācijā un
jaunu biedru iesaisti, tomēr atzīstot,
ka jaunatne šobrīd vairāk gaida no
arodbiedrībām, kā pati iesaistās tās
dzīvē. Aktīvi Moldovas arodbiedrībās darbojas sieviešu organizācija –
iet uz parlamentu, pie valdības, organizē dažādus pasākumus. Par motivāciju pastiprinošiem momentiem
darboties arodbiedrībā, O. Budza
min tīri praktiskas lietas – par atlaidēm pārtikas produktu iegādē, kā arī
atbalstu no Solidaritātes fonda. To
iecerēts veidot kā streikotāju atbalsta
fondu kopā ar CNSM dalīborganizācijām. Kā ļoti būtisku O. Budza uzsver arodbiedrību solidaritātes un
organizētības nostiprināšanu, un
vairākuma nozaru arodbiedrību atskaišu un pārvēlēšanu sapulču organizēšanu tuvākajā laikā.

CEĻĀ UZ ES

Moldovai ir rīcības plāns Moldova –
Eiropas Savienība, un Moldovas ceļš
ir - Eiropas demokrātija un vispārcilvēciskās vērtības. Arī O. Budzas ievēlēšanu konfederācijas prezidenta
amatā varētu, savā ziņā, dēvēt par
Moldovas tuvošanos nospraustajam
ceļam uz Eiropu. Ir izstrādāta CNSM
rīcības programma līdz 2012. gadam. Moldovas arodbiedrību konfederācijai ir sadarbības līgumi ar Ukrainu, Krieviju, Grieķiju, Rumāniju,
galvenokārt, par kopīgu semināru
organizēšanu, informācijas apmaiņu
un solidāru prasību uzturēšanu.
Šomēnes Eiropas Darba devēju
federācijas publiskotais pētījums parāda, ka joprojām Eiropas nabadzīgākajās valstīs - Albānijā, Ukrainā un
Moldovā - vidējā alga ir tikai 2% apmērā no algas, ko saņem Dānijas iedzīvotāji. Pie šīs visnabadzīgāko valstu grupas pieder arī Latvija un Lietuva, kuras iedzīvotāju alga ir 6%
apmērā no Dānijas līmeņa.

SANATORIJAS

Moldovas burvīgā daba un minerālūdens avoti radījuši priekšnosacījumus sanatoriju attīstībai, kas
pieder arī arodbiedrībām. Taču
Oļegs Budza ar nožēlu atzīst, ka, lai
gan sanatorijas bija iecerētas darbaļaužu veselības un atpūtas nodrošināšanai, tad tagad, ekonomiskās
krīzes dēļ, no 2009. gada jūlija caur
sociālās apdrošināšanas nacionālo
kasi arodbiedrības nav ieguvušas
nevienu ceļazīmi. Patlaban sanatorijas strādā ar 50% jaudu, un ceļazīmes, kuru cena ir ap 500 eiro, iegādājas paši darbinieki. Moldovas
arodbiedrību konfederācija smagās
sarunās ar valdību panāca viena
miljona dolāru iedalījumu budžetā,
lai strādniekiem kompensētu ceļazīmes uz sanatoriju, bet vēl šis jautājums nav atrisināts līdz galam.
Moldovas Nacionālās arodbiedrību konfederācijas prezidents
Oļegs Budza īpaši uzsver, ka draugus no Latvijas arodbiedrībām
Moldovā gaida vienmēr – arī sanatorijās.
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AKTUALITĀTES / ATPŪTAI

Izglītošanās iespējas VĀRDU MĪKLA A-B=C
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās
kapacitātes stiprināšana” piedāvā plašas izglītošanās iespējas.

Zanda Grundberga,
projekta vadītāja

No pagājušā gada rudens projekta
ietvaros uzsākts darbs pie izglītošanas aktivitāšu ieviešanas projekta ietvaros – semināru organizēšanas
darba ņēmēju organizācijās. Ievērojot LBAS dalīborganizāciju pagājušā
gada septembrī iesniegtos pieteikumus semināru organizēšanai, līdz šī
gada martam notikuši jau kopskaitā
seši semināri dažādām auditorijām
no dažādiem Latvijas reģioniem. Vidēji reizi mēnesī kāda no LBAS dalīborganizācijām ar ESF atbalstu varējusi uzrunāt savus arodorganizāciju vadītājus, aktīvistus un biedrus
gan par arodbiedrību iesaisti sociālekonomisko jautājumu risināšanā,
gan arodbiedrību līdzdalību uzņēmuma darbības nodrošināšanā. Turklāt jāatzīmē, ka līdz ar 2011.gadu
semināru organizēšanas ritms kļūs
vēl intensīvāks, jo nupat ir apstiprināti projekta grozījumi, kas ļauj pro-

jekta īstenošanas gaitā organizēt
kopskaitā par 15 semināriem vairāk,
nekā sākotnēji bija plānots.
Līdz ar pavasara atnākšanu izglītojošām aktivitātēm projekta ietvaros pievienojas arī apmācību kursu
organizēšana. Pagājušā gada nogalē
noslēdzās darbs pie trīs dažādu apmācību programmu izstrādes –
„Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība – nacionālā, reģionālā
un uzņēmumu līmenī”, „Mehānisms
sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā” un
„Arodbiedrību struktūru kapacitātes
stiprināšana”. Šī gada februāra laikā
LBAS dalīborganizācijām tika dota
iespēja iepazīties ar visām trim apmācību programmām un pieteikties
apmācību kursu organizēšanai 2010.
gadā. Jāatzīmē, ka kopumā līdz 2015.
gada 30. jūnijam katrai no programmām tiks īstenoti 30 apmācību kursi,
tātad kopskaitā – 90 apmācību kursi.
2010.gada marta sākumā ESF
projektu Konsultatīvā padome izskatīja LBAS dalīborganizāciju iesniegtos pieteikumus un rada iespēju atbalstīt apmācību kursu organizēšanu visās dalīborganizācijās, kas bija izteikušas šādu vēlmi
un gatavību.

FOTOMIRKLIS

26. februārī LBAS valde tikās ar valsts kontrolieri I. Sudrabu. Sarunas galvenā tēma bija koplīgumi valsts iestādēs un uzņēmumos, kā arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Sarunas
rezultātā I. Sudraba piekrita sadarboties ar LBAS, lai mēģinātu veikt uzlabojumus šajā likumā, - lai tas, vismaz attiecībā uz koplīgumiem, saskanētu gan
ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, gan ar vienlīdzīgiem, adekvātiem un racionāliem nosacījumiem valsts līdzekļu izlietojumā.

Dotas triju vārdu kopas. Katrā
kopā no visiem vārdiem izņemiet vienu un to pašu burtu tā,
lai atlikušie burti, nemainot to
kārtību, veidotu vārdus ar citu
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nozīmi. Izņemtie burti veidos
atbildes vārdu. Ar pirmo vārdkopu pārmaiņas (paraugam!)
jau veiktas.
sastādīja LĪVIJA KIVKUCĀNE
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Atbildes anketa
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Vārds, uzvārds:
Adrese:
Telefons:
Pareizo atbildi lūdzam iesūtīt līdz 15. aprīlim, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība, Rīga, Bruņinieku iela 29/31, 407. kab., LV - 1001, vai elektroniski sanita.lorence@lbas.lv.
Iepriekšējā numura krustvārdu mīklas pareizā atbilde - "solidaritāte", uzvarētājs - Andris Blaumanis no Vērgales.
Valsts kontroliere uzskata, ka atlīdzības likuma filozofija ir pilnīgi
nepareiza, un likums nebūt negarantē taisnīgu atalgojuma sistēmu
valsts institūciju darbiniekiem, kam pēc būtības piekrīt arī arodbiedrības. Diemžēl amatpersona uzskata, ka koplīgumā paredzētās papildu
sociālās garantijas ir pretrunā ar pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.



Foto SANITA LORENCE

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.

