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 Foto no LBaS arhīva

Pārmaiņas un izaicinājumi 
Pēdējie astoņi gadi ir bijis 
pārmaiņām un izaicinājumiem 
bagāts laiks - Latvija iestājās 
Eiropas Savienībā, un notika 
karstas debates par arodbiedrī-
bām aktuālajiem darba tirgus, 
sociālo garantiju, nodarbinātī-
bas, minimālās algas u.c. jautā-
jumiem.

PētEriS krīgErS, 

 LBAS priekšSēdētājS no 2002. gAdA

    
Vēlāk risinājās  arodbiedrību akti-
vitātes pie Ministru kabineta un 
Saeimas  2007. gada rudenī, kas 
noslēdzās ar parakstu vākšanu par 
grozījumiem LR Satversmē un re-
ferendumu 2008. gada augustā, 
notika organizēti  mītiņi  Doma 
laukumā, Esplanādē. Kā īpašu pa-
cietīga un ilglaicīga darba rezultā-
tu Saeimā varam minēt panākto 
iespēju arodbiedrības veidot 
ugunsdzēsējiem un policistiem. 
Notika plašas nozaru arodbiedrī-
bu aktivitātes, kas it īpaši bija vēr-
stas uz cilvēkresursu attīstību un 

darba samaksas jautājumu sakār-
tošanu -  izglītības darbinieki, me-
diķi, policisti un ugunsdzēsēji, 
valsts iestāžu kalpotāji un sociālie 
darbinieki apliecināja savu pilso-
nisko stāju, ieinteresētību profesi-
ju attīstībā un valsts stabilitātē, 
labklājības līmeņa valstī pieaugša-
nā. Сilvēku aktivitāte pieauga ne 
tikai Rīgā, ne tikai lielo arodbied-
rību nozaru rosināta, bet arī reģio-
nos – piketi un mītiņi Liepājā, pa-
rakstu vākšanas Daugavpilī, akci-
jas Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī u.c. 
pilsētās, tas viss nostiprina pārlie-
cību, ka arodbiedrības Latvijā ir 
un būs nopietnas sociāli ekono-
misko problēmu risinātājas, strā-
dājošo cilvēku darba tiesību un 
drošības garantētājas. Par to īpaši 
liels paldies gan nozaru arodbied-
rību vadītājiem un speciālistiem, 
gan arī arodbiedrību cilvēkiem re-
ģionālajos centros – ekspertiem 
un konsultantiem, kas cenšas vie-
notības ideju aiznest līdz katram 
cilvēkam. 

Daudzos gadījumos valdības 
un Saeimas deputāti mūs nesa-
dzird, neievēro, cenšas izvairīties 
no tiešām un motivētām atbil-
dēm, bet laiks pierāda, ka mums 
ir bijusi taisnība. Atcerēsimies 
kaut vai pēdējā laika spilgtāko 
mūsu sabiedrisko akciju, rosinā-
jumu veikt izmaiņas Satversmē, 
lai tautai būtu pilnas tiesības ro-
sināt Saeimas atlaišanu. Daudzi, 
it īpaši plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvji, mums jautāja „kāpēc?”. 
Un neticēja, ka mūsu nodomi ir 
vispatiesākie, ka mēs balstāmies 
uz tām vērtībām, ko valsts un 
darba devēji pieprasa no katra 
darbinieka, proti, augstu darba 
ražīgumu un pievienotās vērtī-
bas radīšanu, godīgumu, atbildī-
bu un pašaizliedzību, strādājot-
tautas labā. Mēs redzējām, ka ar 
šīm īpašībām neizceļas tautas 
kalpi un valdību pārstāvji, tāpēc 
izvēlējāmies tādu protesta ceļu, 
kādu, jutām, ir gatavi atbalstīt arī 
valsts pilsoņi.

Mūsu teiktais un darītais bija 
pilnīga taisnība. Mēs jau toreiz 
redzējām, ka politiskā korupcija, 
melīgums, nerēķināšanās ar tau-
tas interesēm novedīs Latviju 
visdziļākajā krīzē – finansiālajā, 
saimnieciskajā, politiskajā un 
morālajā. Bet palikām līdz galam 
nesadzirdēti...

Pirmais arodbiedrību kon-
gress 1990. gadā iezīmēja arod-
biedrību vienotību Latvijā, un 
mēs šodien esam atbildīgi par to, 
lai šī lieliskā ceļamaize tiktu no-
dota arī turpmākajām arodbied-
rību biedru paaudzēm.  Šodienas 
arodbiedrību līderiem ir jābūt 
vēl gudrākiem, vēl izturīgākiem, 
drosmīgākiem, kā tas bija 20 ga-
dus atpakaļ.

Atcerēsimies – arodbiedrības 
Latvijā kopumā ir tik stipras, cik 
stiprs ir to pats vājākais posms! 
Tāpēc centīsimies strādāt visi 
kopā, lai mūs nekad neviens ne-
varētu sadalīt pa atsevišķiem vā-
jiem posmiem! 
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durvis vaļā lielām lietām
 

andriS SiLiņš, 

LBaS priekšSēdētājS  

no 1990. gada Līdz 1995. gadam

Man bija tas gods nodibināt  
LBAS - atrasties priekšsēdētāja 
amatā, kad notika LBAS 1. kon-
gress.  Jau gadu pirms tam es 
vadīju Latvijas arodbiedrības, 
un jau tad mēs bijām pirmās 
arodbiedrības Austrumeiropā, 
kas atteicās no Maskavas un ko-
munistiskās partijas virsvadī-
bas.

Par vienu no lielākajiem sa-
sniegumiem uzskatu tolaik ta-
pušo darba un sociālo likumdo-
šanu, kurā bija ierakstītas dau-
dzas darba cilvēkam patīkamas  
lietas. Šajā procesā lieli nopelni 
bija manam vietniekam A.Zor-
gevicam.

Mums bezmaz vienīgajiem 
Eiropā izdevās saglabāt valstī 
vienu arodbiedrību centru. 

Par tādu, bezmaz personisku, 
panākumu uzskatu spēju salie-
dēt 23 nozares par kopīgu ideju, 
lai gan 6 no tā laika dalīborgani-
zāciju priekšsēdētājiem bija Ru-
bika vadītās kompartijas centrā-
lās komitejas locekļi. Taču 1991. 
gada puča laikā tomēr spējām 
nākt klajā ar paziņojumu, ka no-
sodām šādu rīcību un notiku-
mus. 

Par vislielāko neveiksmi lai-
kā, kad biju LBAS priekšsēdē-
tājs, uzskatu arodbiedrību īpa-
šumu zaudēšanu. Valsts puse iz-
rīkojās ļoti nekorekti – 1991. 
gada martā notika Augstākās 
Padomes sēde, kurā tika pie-
ņemts lēmums – visus arodbied-
rību īpašumus nodot valstij. Šī 
spriešana tika noorganizēta tūlīt 
pēc tam, kad biju aizbraucis uz 
ASV, tātad reāli nevarēju arod-
biedrību intereses deputātu 
priekšā aizstāvēt. Lai gan, aktīvi 
darbojoties, bija savākta papīru 
grēda ar pierādījumiem par vis-

maz divu trešdaļu īpašumu liku-
mīgu piederību Latvijas arod-
biedrībām. Pieminēšu tikai vie-
nu piemēru, - pašreizējā „Park 
Hotel” viesnīca savulaik tika uz-
celta, arodbiedrībām ņemot 
kredītu un pēc tam to atmaksā-
jot. Esmu daudz domājis, var-
būt, ka tiešām vēl šodien var 
kaut ko darīt īpašumu atgūšanas 
labā.

agriS oLmaniS,  

LBaS priekšSēdētājS  

no 1995. gada Līdz 1998. gadam

To gadu laikā, kad man bija tas 
gods vadīt arodbiedrības Latvijā, 
tās tika uzņemtas divās starptau-
tiskajās institūcijās – Starptautis-
kajā arodbiedrību konfederācijā 
(International Confederation of 
Free Trade Unions – ICFTU) un 
Eiropas Arodbiedrību konfederā-
cijā (ETUC). 

Kas to zina, vai būtu to pavei-
kuši, ja LBAS nebūtu bijis Lilijas 
Babres, kura bija lieliska starp-
tautiskā sekretāre, – man atlika 
vien galvu paklanīt, parakstīties 
un paspiest roku! Vēl izgājām 
pasaulē ar savu mācību centru 
– jāizceļ mūsu mācību centra 
direktore Inta Paeglīte.

Pirms manis priekšsēdētājam 
bija divi vietnieki, mēs iztikām 
ar vienu, un man tas bija Andris 
Kravalis, ar kuru kopā uzņēmām 
kursu uz arodbiedrības neatka-
rības nostiprināšanu. Ja kaut kas 
nopietns to triju gadu laikā ir 
sasniegts, tad tā ir divu Rīgas 
ēku nonākšana arodbiedrību 
īpašumā, kur LBAS izvietota arī 
pašlaik. Tas nebija vienkārši, to-
mēr veicināja mūsu neatkarību 
sociālajā dialogā. Ar valdības lē-
mumu vien nepietika, tāpēc gā-
jām uz Saeimu un tagad nu 
arodbiedrībām mūžu mūžos ir 

savs īpašums. Varēja arī nebūt. 
Tolaik mēs bijām vēl lielāki ķīl-
nieki kā pašlaik, jo mums nebija 
savu telpu.

Vēl mums izdevās izveidot 
Nacionālo trīspusējo sadarbības 
padomi. Tajā laikā izveidotais 
sadarbības mehānisms eksistē 
vēl joprojām.

Izdevās panākt labu sapratni 
ar tālaika Latvijas Prezidentu 
Gunti Ulmani, kurš skolotāju 
streiku nenosodīja. Nez, kāda 
būtu pašreizējā Prezidenta reak-
cija, ja Latvijā notiktu ģene-
rālstreiks – tāds, kā tagad Grie-
ķijā?..

Runājot par to, kas nesanāca 
– nespējām pārliecināt valdību 
par to, ka Latvijā ir jāievieš tari-
fu līgumu sistēma, kāda pastāv 
Eiropā un palīdz sakārtot darba 
tirgu. Ja man ir kvalifikācija un 
kategorija, tad neviens darba 
devējs man nevar maksāt mazāk 
par noteiktu līmeni.

Kāpēc gan es pats joprojām 
negribu strādāt kā algots darbi-
nieks? Tādēļ, ka darbinieks pie 
mums ir darba devēja vergs! 
Mūsdienu sociālais dialogs ir 
balstīts uz draudiem.

Desmit gadus esmu strādājis 
ar valsts ierēdņiem valsts admi-
nistrācijas skolā un varu tikai 
apbrīnot to, kā valdība izrīkojās 
ar saviem kalpotājiem. Viņiem 
tikai retumis ir arodbiedrības 
un valda pavisam citi spēlēs no-
teikumi – darbinieks tur ir pie-
siets tik īsā saitītē, ka priekšnie-
cība ar viņu var izrīkoties, kā 
vien vēlas. Tā arī notika. Visiem 
klusuciešot, štati un algas tika 
samazinātas, piespiedu atvaļinā-
jumi... Kur tad paliek Darba li-
kums? Kurš uzmana tā ievēroša-
nu? Kur skatās Darba inspekci-
ja?

Pirms iestāšanās ES, nepra-
tām izmantot Eiropas arodbied-
rību konfederāciju, lai izdarītu 
izšķirošo spiedienu. No Briseles 
vajadzēja lielāku spiedienu, lai 
Latvija nevarētu iestāties ES 
pirms nav sakārtots darba tirgus 
un ieviesta tarifu līgumu sistē-
ma. Tas gan nebija manas vadī-
šanas laiks...

Vēl viens sāpīgs jautājums ir 

par varošu un spējīgu biedru 
aizstāvībai, nevis sociālu funk-
ciju veikšanai nepieciešamo 
arodbiedrības finanšu resursu 
koncentrāciju. Kopēju mērķu 
vajadzībām, nevis dažādiem pa-
balstiem izdevās panākt biedru 
naudu centralizāciju, taču vēlāk 
iestājās pavisam smagi laiki.

Varbūt ir pienācis laiks arī 
mums atgriezties tur, kur Skan-
dināvijas valstu arodbiedrības 
bija pirms simts gadiem – veidot 
savu politisku spēku? Diemžēl 
mums nav vīzijas, jo peramies 
projektu līmenī, bet projekts ir 
īstermiņa pasākums un tas nav 
dzīvotspējīgs bez stratēģiskā 
virsmērķa; stratēģijas bāzējas 
vīzijās.

JuriS radzēvičS, 

LBAS priekšSēdētājS  

no 1998. gAdA Līdz 2002. gAdAm

Lielākais sasniegums, ko panā-
cām šajā laikā, noteikti bija tas, 
ka jaunajā Darba likumā tika ie-
kļauta būtiska arodbiedrību ga-
rantija – ka nevienu arodbiedrī-
bas biedru nevar atlaist no darba 
bez saskaņošanas ar arodbiedrī-
bu. Tāpat izdevās noturēt vairā-
kas sociālās garantijas – sociālā 
nodokļa nepārdalīšanu, tiesības 
priekšlaicīgi pensionēties un tik 
drastiski nepaaugstināt pensio-
nēšanās vecumu, kā to prasīja tā 
laika Šķēles valdība. Sarunās ar 
valdošo koalīciju tomēr izdevās 
rast vairākus kompromisus. 

Par lielāko neveiksmi uzskatu 
tomēr arodbiedrību nespēju ko-
pīgi vienoties par darbības stra-
tēģiju un taktiku – ļoti grūti bija 
noformulēt vienotu viedokli. 
Tolaik mums bija ap 220 tūksto-
šiem biedru, tomēr nekad neiz-
devās tādas ļoti lielas protesta 
akcijas.  
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Par godu Latvijas brīvo arodbied-
rību savienības divdesmitgadei 
„LbaS vēstis” aicināja pie sarunu 
galda dažus no aktīvākajiem 
arodbiedrību jauniešiem. Žēl, ka 
nevaram lasītājiem piedāvāt šīs 
sarunas video vai audio ierakstu, 
jo drukātā formā ir grūti radīt 
priekšstatu par to, cik enerģiski 
un aizrautīgi viņi runā par arod-
biedrībām...

Sanita LorEnCE 

M. Mertens: - Tāpat kā savulaik 
kāds kolēģis motivēja mani stāties 
arodbiedrībā, tagad arī es pildu tādu 
uzdevumu – motivēt citus. Ja nu ga-
dās kādas grūtības darbavietā, dro-
šāk ir, ja esi arodbiedrības biedrs. 
Arodbiedrība garantē aizsardzību 
sarežģītās situācijās, ja nu nespējat 
tās atrisināt saviem spēkiem.

Ģ. Zemītis: - Kamēr nav problē-
mu, retais aizdomājas par arod-
biedrību nepieciešamību. Pats pie-
vērsu uzmanību arodbiedrībai, kad 
iepriekšējais darba devējs (RTU) 
vēlējās tikt vaļā no veselas nodaļas, 
kurā strādāju arī es. Vietējā arod-
biedrība izrādījās lojāla darba de-
vējam un savas funkcijas nepildīja. 
Lai sevi pasargātu, dibinājām paši 
savu arodbiedrību. Labs risinājums 
izrādījās iestāties arodbiedrībā kā 
arodorganizācijai – tad mēs no vie-
nas puses esam neatkarīgi un paši 
par sevi, no otras puses, saņemam 
nepieciešamo atbalstu. Latvijas Sa-
biedrisko pakalpojumu un trans-
porta darbinieku arodbiedrības 

LAKRS sastāvā darbojamies nu jau 
vairāk kā pusotru gadu.

Nodibinājām arodbiedrību pēc 
nozares principa, jo mūsdienās 
vairs nav moderni ilgstoši strādāt 
vienā un tajā pašā uzņēmumā. 
Turklāt katrā uzņēmumā IT cilvē-
ku īpatsvars ir salīdzinoši neliels. 

Mūsu arodorganizācijā nav 
daudz biedru, jo cilvēki pa lielāka-
jai daļai ir visai skeptiski. Izņemot 
dažus, galvenokārt mūs uzmeklē 
tikai tad, kad problēmas jau ir ra-
dušās. Ir arī daži, kuri ir aizgājuši, 
jo viens, piemēram, cerēja, ka pēc 
tam, kad viņš būs izstājies no  
arodorganizācijas, mobings pret 
viņu vairs netiks vērsts. Viņš cerēja 
no melnā saraksta iekļūt baltajā, 
taču, protams, viņu pēc diviem 
mēnešiem atlaida, neiedodot nekā-
du kompensāciju. Kā saka, „uzķē-
rās uz muļķi”...

Mēs neatļaujamies īpaši sevi rek-
lamēt mūsu pašu darbavietās, jo ne-
vienam negribas, ka darba devējs 
priekšlaikus uzzinātu par to, ka esam 
arodbiedrībā. Tad varētu sākties pre-
sings. Tomēr cilvēki saprot, ka arod-
biedrība ir drošības garants, it īpaši 
šajos laikos, kad notiek reorganizāci-
jas un atlaišanas. Ir neskaitāmas viltī-
bas, kā darba devējs mēģina panākt 
savu. Arī ar mani ir bijuši ļoti daudzi 
tādi gadījumi, un visi ir beigušies 
veiksmīgi, tieši pateicoties tam, ka 
esmu arodbiedrībā.

Jaunos biedrus izglītoju mūsu 
pasākumos, lai viņi zinātu, kā pa-
šiem sevi pasargāt, nevis tikai pa-
ļautos uz to, ka arodbiedrībai ir savs 
jurists. Piemēram, darbinieks ir no-
kavējis 10-15 minūtes, un kad 
priekšnieks pieprasa rakstīt pa-
skaidrojumu, ir jāreaģē ātri un var 
nebūt daudz laika, lai uzmeklētu ju-
ristu un uzklausītu viņa padomus. 
Protams, lielāka konflikta gadīju-
mos, kad runa ir par atlaišanām, 
mēs iesaistāmies ne vien ar juridis-
ko palīdzību.

J. Strauta: - Pirmo reizi arod-
biedrībā iestājos gandrīz piespiedu 
kārtā. Laikā, kad vēl mācījos augst-
skolā, uztvēru to kā savdabīgu palī-
dzības fondu. 1% no stipendijas, ko 
maksāju biedru naudā, tolaik bija 
deviņi santīmi. Tos ik mēnesi zau-
dēju, taču zināju, ka tā naudiņa daž-

reiz palīdzēja cilvēkiem, arī manām 
draudzenēm. Samaksātā biedru 
nauda iet tikai labumā – tādā veidā 
vismaz citiem vari palīdzēt!

Kad strādāju skolā, gandrīz visi 
tajā strādājošie bija arodbiedrībā. 
Mūsu darba devējs ir valsts, un visas 
problēmas ar valsti varam atrisināt 
tikai ar arodbiedrību starpniecību. 
Skolotājiem ir īpaši izdevīgi būt par 
arodbiedrību biedriem, jo saņemam 
apdrošināšanu u.c. priekšrocības.

Taču tas viss man nešķita nopiet-
ni, kamēr nesarēķināju, cik daudz 
samaksāju biedru naudā, un neno-
lēmu pati sākt aktīvāk darboties 
arodbiedrībā, lai vairāk arī varētu 
gūt no dalības tajā. To, kas patiesībā 
ir arodbiedrība, tā īsti sapratu tikai 
tad, kad iesaistījos arodbiedrības 
jauniešu kustībā. Pateicoties arod-
biedrībai, gada laikā esmu apceļoju-
si pusi Eiropas. Tagad man tur ir tik 
daudz labu kontaktu!

Ģ. Zemītis: - Kad aizej no dar-
bavietas, kur daudzus gadus esi 
strādājis un maksājis biedru naudu 
arodbiedrībai, tu vari saņemt pa-
balstā par vienu mēnešalgu vairāk! 
Tādējādi vari ar uzviju atgūt to, ko 
esi ielicis. 1% no algas – tas nemaz 
nav tik daudz.

M. Mertens: - Arodbiedrībā, 
kurā darbojos, ir ap tūkstotis bied-
ru. Jaunu biedru piesaistē es orien-

tējos uz tiem, kuri ir uz palikšanu 
un kuriem interesē darbošanās 
arodbiedrībā. Nu jau aktivizējos arī 
visas Tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrības un LBAS jauniešu 
vidū, tāpēc daudz vairāk izprotu 
arodbiedrību jēgu.

Ģ. Zemītis: - Reti kurš, piemē-
ram, zina, ka tiesās parasti priekš-
roka tiek dota darbiniekam. Savu-
laik mēģinājām informēt par savu 
darbību ar mediju starpniecību, ta-
ču atsaucību neguvām. Tādēļ pirk-
sim reklāmu, lai cilvēki par mums 
zinātu. Izteiktu arodbiedrību dar-
bību nejutu, kamēr pats tajā nebiju 
iesaistījies. Jālauž stereotipi un jā-
pierāda, ka tagad arodbiedrības 
vairs nav tādas, kādas tās bija pa-
domju laikos! Es aicinātu beigt čīk-
stēt pa kaktiem. „Tu ej,”– atskan 
ļoti bieži, kad piedāvāju kopīgi iet 
pie priekšnieka un teikt, ka tālāk tā 
vairs neesam ar mieru – nepiecie-
šamas pārmaiņas...

J. Strauta: - Ilgojos pēc modernā-
kas un enerģiskākas arodbiedrības. 

Latvijā arodbiedrības tomēr, sa-
līdzinot ar Krieviju un Eiropu, ir 
vājas, un tas lielā mērā ir atkarīgs 
no mūsu mentalitātes. Cilvēki ne-
tic savam spēkam. Mēs – jaunieši 
– varam ļoti daudz izdarīt, mēs sa-
vā ziņā esam pat bīstami valdībai. 
Potenciāls ir. 

nĀkamiE arodbiEdrību LīdEri

 LbaS JauniEšu aktīvS, kurā darBojaS arī mārtiņš mertenS (no kreiSāS), 

jekaterina Strauta un ĢirtS zemītiS, reguLāri Sanāk kopā, Lai pLānotu 

turpmākāS arodBiedrīBu jauniešu aktivitāteS

 Foto Sanita Lorence

uzziņai:
mĀrtiņš mErtEnS  
rimi arodbiEdrībaS  
aktīviStS, 24 gaduS vECS, 
PašrEizēJĀ darbaviEtĀ 
StrĀdĀ 4,5 gaduS, arod-
biEdrībĀ – trīS gaduS.
ĢirtS zEmītiS   
informĀCiJu tEhnoLoĢiJu 
darbiniEku arod- 
organizĀCiJaS  
PriEkšSēdētĀJS, 28 gadi.
JEkatErina Strauta   
Lizda Jauno PEdagogu 
CEntra aktīviStE,  
26 gadi.



kad pirms šī izdevuma tapša-
nas aptaujājām dalīborganizā-
ciju vadītājus, par kuriem 
cilvēkiem būtu noteikti jāuz-
raksta šajās „LbaS vēstīs”, 
tirdzniecības darbinieku arod-
biedrības priekšsēdētāja maira 
muceniece e-pastā atbildēja: 
„mūsu arodbiedrībā ir daudz 
īpašu cilvēku. tomēr, ja jāizšķi-
ras par vienu, tad, mūsuprāt, 
patiess "dārgakmens" ir Liepā-
jas reģiona tirdzniecības darbi-
nieku arodbiedrības komitejas 
priekšsēdētāja SiLviJa ivano-
va. "Pārdzīvojusi"  ļoti daudzus 
darba devējus, ar visiem spējusi 
uzturēt veiksmīgu sociālo 
dialogu un ir jauneklīga, neska-
toties uz saviem "zelta gadiem" 
un stāžu arodbiedrības komite-
jas priekšsēdētājas darbā no 
1974. gada.” 

Sanita LorEnCE

Ar Silviju Ivanovu  „LBAS Vēstis” 
tikās Liepājā, LBAS jubilejas pasā-
kumā 12. maijā: 

- Lielākais sasniegums ir tas, ka 
mēs kā arodbiedrība esam noturē-
jušies un spējuši pastāvēt. Turklāt 
arodbiedrību biedru skaits ir gan-
drīz tāds pat kā toreiz, kad sāku 

savu darbu. Arodbiedrības līde-
rim ir jāprot cilvēkiem pastāstīt, 
kam šī arodbiedrība ir vajadzīga, 
un sniegt nepieciešamo palīdzību 
-  juridisko, morālo un arī mate-
riālo. Ir jāprot pamatot, kāpēc 
darbiniekam ir  labāk būt arod-
biedrībā, nekā ārpus tās. 

Domāju, ka šajos 20 gados 
LBAS kopīgi ar nozares arodbied-
rībām ir ļoti labi pratusi organizēt 
dažādus pasākumus, kas vairāk 
vai mazāk pacilā cilvēkus, un viņi 
ir sapratuši, ka arodbiedrība ir va-
jadzīga, nozīmīga un cilvēkiem 
ļoti derīga organizācija. Lielās ak-
cijas ir izdevušās, arī Liepājā visi 
pasākumi ir bijuši kupli apmeklē-
ti, taču cilvēki vairs netic, ka akci-
jas kaut ko valstī varētu mainīt. 

Mana galvenā motivācija dar-
boties arodbiedrībā ir bijusi palī-
dzēt jebkuram mūsu darbiniekam, 
arī bijušajiem darbiniekiem. Ar 
cilvēkiem ir jāprot strādāt. Man 
jebkurā brīdī ir bijis jābūt diplo-
mātam. Lielākā daļa no mūsu dar-
ba ir sociālais dialogs ar darba 
devēju. Ja arodbiedrība prot uztu-
rēt dialogu, darba devējs nāk pretī 
un darbiniekiem palīdz, - lai ne 
tikai būtu aldziņa, bet arī dažādas 
sociālās garantijas.  

Kā motivēt jauniešus iestāties 
arodbiedrībās? Jāliek skaidri sa-
prast, ka, ja viņš būs kopā ar vi-
siem, viņam būs tomēr labāk un 
drošāk. Šeit vietā mūžvecais tei-
ciens par sērkociņiem: paņem vie-
nu sērkociņu – tas salūzīs, bet vi-
sus kopā – nevar salauzt. Viņiem 
ir jāstāsta, ka būs labāk - ja būs ne-
laimes gadījums vai citas ķibeles 
– mēs palīdzēsim. Ļoti nozīmīgas 
ir mūsu koplīgumā sniegtās iespē-
jas. Varbūt arī tādēļ mūsu organi-
zācijā jaunieši ir pamanāmi un 
jūtami. 

Man ir ļoti viegli strādāt, jo, ie-
spējams, arī manas darbības re-
zultātā mūsu organizācijas perso-
nāldaļa un darbu vadītājs ļoti ie-
vēro darbinieku darba tiesības un 
Darba likumu. 

5. maijā  Sia „maXima Latvija” 
strādājošie  Latvijas  
tirdzniecības darbinieku  
arodbiedrības  (Ltda)    biedri 
beidzot nodibināja savu  
arodorganizāciju.  

maira muCEniECE,  

tirdzniecīBaS darBinieku 

arodBiedrīBaS priekšSēdētāja  

Dibināšanas sapulce ievēlēja arod-
komiteju, bet profesionālākai bied-
ru interešu aizstāvībai pilnvaroja 
LTDA priekšsēdētāju Mairu Muce-
nieci pārstāvēt arodorganizācijas 
biedru intereses  sarunās ar darba 
devēju un  visās citās institūcijās. 
Sapulce  pieņēma arī „Aicinājumu 
darba devējam”, tajā paužot neap-
mierinātību ar  darba tiesiskajām 
attiecībām un darba vidi uzņēmu-
mā un pieprasot nodrošināt Darba 
likuma un Darba aizsardzības liku-
ma prasību ievērošanu visās uzņē-
muma struktūrvienībās, kā arī ro-
sinot izveidot sociālo dialogu uz-
ņēmumā, uzsākot Darba likumā 
noteiktās konsultācijas un darba 
koplīguma sarunas ar nodibināto 
arodorganizāciju.

Bez tam LBAS jurists Kaspars 
Rācenājs sniedza atbildes uz dau-
dzajiem jautājumiem par darba 
tiesībām.

LTDA ir jau lūgusi  SIA „MAXI-
MA Latvija” vadību pēc iespējas 
īsākā termiņā  organizēt divpusēju  
tikšanos, lai apspriestu sociālā 
dialoga izveidošanu un tā turp-
māko attīstību šajā uzņēmumā.

LTDA aicina ikvienu, jebkurā 
veikalā „MAXIMA” strādājošo 
pievienoties arodbiedrībai, lai to 
nostiprinātu ar biedriem un palie-
linātu savu ietekmi darba samak-
sas noteikumu, darba vides, darba 
apstākļu un darba laika organizā-
cijas noteikšanā un uzlabošanā. 
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Liepājas dārgakmensjauna  
organizācija 

 LiEPĀJaS rEĢiona tirdzniECībaS darbiniEku arodBiedrīBaS komitejaS priekšSēdētāja SiLvija ivanova (trešā no 

LaBāS) LBaS paSākumā Liepājā 12. maijā

 Foto no LBaS arhīva

arodbiEdrībaS LīdErim ir 
JĀProt CiLvēkiEm 
PaStĀStīt, kam šī arod-
biEdrība ir vaJadzīga, 
un SniEgt nEPiECiEšamo 
PaLīdzību -  JuridiSko, 
morĀLo un arī matEriĀLo. 



arodbiedrības „Enerģija” priekš-
sēdētāja Jevgenija Stalidzāne 
LbaS jubilejas reizē īpaši vēlējās 
atzīmēt divus enerģiskus dalībor-
ganizāciju vadītājus – dienvidu 
reģiona arodorganizācijas priekš-
sēdētāju aivaru Āboliņu un aS 
”rīgas siltums” arodorganizācijas 
vadītāju māri blodonu. abi bezga-
la zinoši, ar milzu pieredzi arod-
biedrībā, iniciatīvas bagāti un ar 
patiesu rūpi par darbiniekiem. 

Sanita LorEnCE

mĀriS bLodonS,  
uzņēmuma „Rīgas  
siltums” aRodkomite-
jas pRiekšsēdētājs

Mūsu arodorganizācijā ir laiks 
jaunām vēsmām, bet tie jaunie ne-
maz tā neraujas uz mūsu organizāci-
jas līdera darbu.  Amats ir vēlēts, dar-
ba tirgus situācija smaga, kā atgriezī-
sies darbā, ja neievēlēs? 

1996. gadā kļuvām par arodbied-
rības „Enerģija” dalīborganizāciju ar 
kārtas numuru 01.  No pirmās die-
nas darbojas koplīgums – ja pirms 
15 gadiem par apzinīgu darbu darba 
devējs piemaksāja Ls 10, vēl pēc laika 
- Ls 50, tagad šīs summas piesaistam 
minimālajai algai. 

15 gados noticis 65% darbinieku 
samazinājums, patlaban palikuši 998 
strādājošie, pamatražošanā 600, - kas 
ir divas trešdaļas, viena trešdaļa ap-
kalpo ēku iekšējās sistēmas.

Esam apdrošinājuši arodbiedrības 
biedrus pret nelaimes gadījumiem. 
Agrāk mums nebija veselības apdro-
šināšanas, bet tagad jau trešo gadu 
darba devējs ir apdrošinājis visus 
darbiniekus. 

Agrāk ar vadību ļoti labi vienojā-
mies par dažādām lietām, tagad tā 

vairs nevar atļauties. Taču sarunu 
procesa iznākums ir kā klints drupi-
nāšana ar ūdens pilēm – kaut kad tas 
tomēr dod rezultātus. 

Man kā arodbiedrības līderim ir 
labs kontakts ar darba devēju visos 
līmeņos.  Ja veidojas konflikts, atrisi-
nu visas problēmas jau sākotnēji. Ja 
ar vienu neizdodas, eju pie augstāka 
priekšnieka. Sekoju skrupulozi, lai 
atlaišanas process notiek, ievērojot 
visas likumdošanā paredzētās nian-
ses. Un darba devējs rēķinās ar arod-
biedrības viedokli. 

Jaunajā koplīgumā, kuru noslēg-
sim jūlijā, gribam ieviest 5 nedēļu 
atvaļinājumu, bet pagaidām šīs saru-
nas ir procesā. 

Daļa no uzņēmuma „Rīgas Sil-
tums” pieder franču sabiedrībai 
DALKIA, kurai pieder arī līdzīgu uz-
ņēmumu daļas Tallinā un Viļņā. Re-
gulāri ciemojamies pie kolēģiem 
Baltijas valstīs, un tad varu darba de-
vējam teikt, redz, Tallinā šie piekrita 
tam un tam, mums arī vajadzētu...

Īpaši piedomājam pie kolektīva 
saliedēšanas. Arodbiedrības bied-
riem un viņu bērniem piedāvājam 
vienas dienas ekskursiju – par pusce-
nu, viņu ģimenes locekļi un tie, kas 
nav arodbiedrības biedri, maksā pil-
nu cenu. Visa Latvija jau izbraukāta.

Arodbiedrība savus biedrus sveic 
apaļās jubilejās, Ziemassvētkos, rīko-
jam arī Līgo un sporta svētkus. 
Diemžēl pagājušajā gadā nojuka 
sporta svētku rīkošana, un tas bija 
dikti sāpīgi, jo tādi pasākumi saliedē 
kolektīvu. Vienmēr šajos svētkos  ir 
arī īpašas bērnu sacensības, kurās 
piedalās ap 50 – 60 darbinieku atva-
šu. Šogad Valsts kontrole ir atkāpu-
sies no stingrās kontrolēšanas un va-
ru atzīties, ka sporta svētki notiks. 

Pats esmu orientierists mūža ga-
rumā, un uzņēmumā mums ir volej-
bola komanda, ar kuru braucām pat 
uz Eiropas strādājošo sporta spēlēm. 
Bet komandas dalībnieki, tāpat kā 
uzņēmuma darbinieki kopumā, no-
veco, - tas saistīts ar to, ka mūsu strā-
dājošajiem nepieciešama ļoti speci-
fiska izglītība. Bet par kolektīva at-
jaunināšanu jādomā. Protams, ne 
jau atlaižot pensionārus, bet pama-
zām gatavojot jauno maiņu. 

Piedalījāmies akcijā „Paēdušai 

Latvijai” – uzņēmumā savācām Ls 
600, un sanāca  paciņas 120 ģime-
nēm. Saprotam, ka tas ir piliens jūrā, 
un daudzi arī iebilda, sakot, ka tas ir 
valsts pienākums – rūpēties par sa-
viem līdzpilsoņiem, taču gandarīju-
ma sajūta ir. 

Visiem arodbiedrību biedriem 
novēlu – kaut mazliet sekot Grieķijas  
protestētāju paraugam! 

aivarS ĀboLiņš,  
dienvidu Reģiona  
aRodoRganizācijas 
pRiekšsēdētājs

Arodbiedrībās darbojos no 1979. 
gada – visu darba mūžu. 1990. gadā 
strādāju RAF, kolektīvs bija krievva-
lodīgs, zināmā mērā interfronte, bet, 
par laimi, nebija reakcionāra. Kad 
RAF sāka putēt, atnācu atpakaļ uz 
Dienvidu elektriskajiem tīkliem 
(DET), 1994. mani ievēlēja arodko-
mitejā, 1998. gadā J. Stalidzāne, kas 
toreiz vadīja DET arodorganizāciju, 
kļuva par Saeimas deputāti, un mani 
ievēlēja viņas vietā. 

Izaicinājumi manā darbā ir visu 
laiku. Referendums pret LATVE-
NERGO privatizāciju ir stratēģiski 
nozīmīgākais panākums. Lēmums 
nāca lielās diskusijās pat mūsu vi-
dū. Galvenais, ka mēs pieņēmām 
pareizu lēmumu. Tolaik J. Stalidzā-
ne bija Saeimas deputāte, un svarī-
ga bija viņas lobēšanas iespēja, tā-
pat LBAS u.c. nozaru atbalsts spē-
lēja savu lomu.  

Vispirms savācām vairāk nekā 
10 000 notariāli apstiprinātus 
balsstiesīgo pilsoņu parakstus,  tad 
CVK izsludināja nākamo parakstu 
vākšanas kārtu par referenduma 
ierosināšanu. 330 tūkstoši cilvēku 
parakstījās par, un šis rezultāts pie-
spieda Saeimas deputātus pieņemt 
attiecīgo likuma grozījumu. Tas 

ilgtermiņā nodrošināja gan uzņē-
mumam, gan valstij stabilu prog-
nozējamību. 

2006. gadā LATVENERGO noti-
ka  restrukturizācija, kad tika mainī-
ta ražošanas vadība un uzņēmuma 
organizatoriskā struktūra. No tā brī-
ža daudzi  jautājumi bija jārisina ko-
pā ar citām organizācijām – darba 
devējs mums kļuva viens. Izaicinā-
jums bija – pielāgoties šai jaunajai 
struktūrai, lai nemazinātos mūsu 
darba efektivitāte. 

Nākamais izaicinājums – Saeima 
pieņēma „pilnmēness nakts likumu”, 
kas valsts pārvaldes struktūrās un 
valsts kapitālsabiedrībās aizliedza 
maksāt prēmijas un pabalstus, lika 
samazināt algu fondu. Mums vaja-
dzēja atrisināt jautājumu – kā darbi-
niekiem minimalizēt šos zaudēju-
mus? Izdevās vienoties ar darba de-
vēju par nosacījumiem, kas ļāva at-
rast balansu starp likumu un 
darbinieku interesēm. 

Sadarbībā ar citām nozarēm, 
darba devēju un LBAS izdevās pa-
nākt, ka pamaina likumu, kas pie-
ļauj izņēmuma gadījumu, ka kādam 
var maksāt pabalstus un prēmijas. 
Pēc tam sekoja ilgstošs darbs ar Fi-
nanšu ministriju un citām ministri-
jām, kas veidoja attiecīgo uzņēmu-
mu sarakstu. Ir pozitīvs risinājums 
uz doto brīdi. Varam pamazām at-
griezties pie visaptveroša koplīgu-
ma izpildes. 

Šogad bija smagas diskusijas par 
īpašnieka uzstādījumu mazināt per-
sonāla skaitu pat par 5%. Gala re-
zultātā tik liels darbinieku skaits 
nebūs jāmazina. Mūsu uzņēmumā 
cilvēki neiet prom no arodbiedrī-
bām, pat tie, kas gadus desmit no-
strādājuši, stājas arodbiedrībā, jo 
viņi ir guvuši spilgtu apliecinājumu, 
ka arodbiedrība spēj realizēt savus 
mērķus. Ir patīkami, ka var atskaitī-
ties par labiem rezultātiem, ka ir 
taustāmi panākumi. Darba devējs ir 
spiests rēķināties ar lielo arodbiedrī-
bas pārstāvniecību. 

Novēlējums LBAS – jūsu darba 
rezultāts ne vienmēr būs redzams 
šodien, jūs strādājat rītdienai. Novē-
lu spēt turpināt mūs saliedēt - kād-
reiz tik dažādas un atšķirīgas vēlmes 
un viedokļus kopīga mērķa labā!  

DALĪBORGANIZĀCIJĀS LBAS VĒSTIS / 28. maijs, 2010 / 5

„Enerģijas” enerģiskākie



6 / LBAS VĒSTIS / 28. maijs, 2010 REĢIONOS

SoCiĀLaiS diaLogS attīStībai
Latvijas brīvo arodbiedrību 
savienība organizēja forumus 
par sociālo dialogu Latvijas 
reģionos: daugavpilī, 
Liepājā, Jelgavā, valmierā 
un noslēguma forumu rīgā. 
kopā tika pulcēti reģiona 
sociālie partneri, iezīmējot arī 
LbaS 20. gadadienu, lai kopā 
atskatītos uz paveikto.  Pasā-
kuma ietvaros tika 
sveikti reģionālie arodbiedrību 
līderi un sociālie un 
sadarbības partneri.

LiEnE LiEkna, Sanita LorEnCE,  

ruta PorniECE
 

daugavPiLī
6. maijā forums notika Daugav-
pilī. Pasākumu vadīja LBAS 
priekšsēdētāja vietniece Līvija 
Marcinkēviča. Arodbiedrību no-
zīmi, vārdu un lomu sabiedrībā 
uzteica Daugavpils pilsētas do-
mes priekšsēdētāja Rita Strode. 
Viņa novērojusi arodbiedrībām 
pozitīvu tendenci Daugavpils ie-
dzīvotājos: cilvēku sūdzības do-
mē ir ikdienas parādība, tikai šo-
dien viņi piemin arodbiedrību, 
pie kuras ies sūdzēties, nevis avī-
zi, kā tas bijis agrāk. 

Ar arodbiedrībām atzinīgiem 
vārdiem forumā uzstājās arī Dau-
gavpils novada domes priekšsē-
dētāja Janīna Jalinska. Viņa aici-
nāja LBAS priekšsēdētāju un va-
dību kopumā nopietni pārdomāt 
iespēju veidot arodbiedrību par-
tiju, kas neļautu valsts vadītājiem 
ignorēt sociālo partneru prasības, 
ierosinājumus vai iebildumus 
valstij svarīgu lēmumu pieņem-
šanā. J. Jalinska uzteica LBAS 
Daugavpils Konsultatīvā centra 
darbu, labo sadarbību dažādu 
jautājumu risināšanā un konsul-
tāciju centru, kas īpaši krīzes aps-
tākļos sabiedrībai ir liels atbalsts. 
Sociālā dialoga nozīmi Latgales 
reģionā uzsvēra arī Daugavpils 
reģionālā arodbiedrību centra 
priekšsēdētājs Valentīns Grad-
kovskis un piekrita J. Jalinskai 
jautājumā par nepieciešamību 
veidot arodbiedrību partiju.

Kopumā forumā Daugavpilī 
piedalījās ap 50 dalībnieku, kuri 

tika godināti ar nelielām piemi-
ņas veltēm LBAS divdesmitgadē. 
Viņu vidū:

Dzidra Stivka, RSEZ SIA „VE-
REMS” arodorganizācijas priekš-
sēdētāja; Inta Kušnere, Kultūras 
darbinieku arodbiedrību federāci-
jas Ludzas apvienotās padomes 
priekšsēdētāja; Rasma Mazulāne, 
Jēkabpils novada pašvaldības  
arodorganizācijas priekšsēdētāja; 
Maija Lotāne, AS „Rēzeknes  
siltumtīkli” arodorganizācijas 
priekšsēdētāja; Anna Kokina, 
Daugavpils pilsētas domes  
arodorganizācijas priekšsēdētāja; 
Olga Paļčune, Daugavpils sociālo 
lietu pārvaldes arodbiedrības 
priekšsēdētāja; Viktors Lucikovičs,  
Daugavgrīvas cietuma arod- 
organizācijas priekšsēdētājs; Anfi-
sa Barišņikova, Daugavpils valsts 
iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu 
arodbiedrības priekšsēdētāja; 
Genrik Pliska, AS „Ditton pieva-
dķēžu rūpnīca” arodbiedrības 
priekšsēdētājs; Jūlija Garā, AS 
„Sadales tīkls” Austrumu reģiona 
arodorganizācijas priekšsēdētāja; 
Jevgēņijs Servuts, Celtnieku arod-
biedrības priekšsēdētājs; Anna Ju-
nele, Daugavpils pilsētas izglītības 
darbinieku arodbiedrības priekš-
sēdētāja u.c.

LiEPĀJĀ
Diskusijā  „Sociālā dialoga stipri-
nāšana – pamats veiksmīgai re-
ģiona attīstībai” 12. maijā Liepājā 
piedalījās ap 40 arodbiedrību ak-
tīvisti un sadarbības partneri. 

Valsts darba inspekcijas Kur-
zemes reģiona priekšsēdētāja Ai-
ja Brunovska  uzsvēra LBAS re-
ģionālo Konsultatīvo centru lielo 
nozīmi un pozitīvi vērtēja labo 
sadarbību  darba tiesisko problē-
mu risināšanā. Domes priekšsē-
dētāja vietnieks Gunārs Ansiņš 
pauda cerību, ka līdzšinējais do-
mes un Liepājas arodbiedrību 
centra sadarbības kuģis tiks stū-
rēts līdzšinējā virzienā. 

LBAS reģionālais koordinators 
un Liepājas arodbiedrību centra 
priekšsēdētājs Toms Meiers uz-
svēra reģionālās trīspusējās sa-
darbības padomes izveidošanas 
lielo nozīmi reģionālā sociālā 

dialoga attīstībā. Latvijā reģionu 
līmenī sociālais dialogs darbojas 
visai nevienmērīgi, taču ilgtspējī-
gai valsts, darba tirgus, iedzīvotā-
ju un tautsaimniecības attīstībai 
nepieciešama Latvijas reģionu 
vienmērīga attīstība.

Liepājā ar LBAS piemiņas vel-
tēm tika godināti: Aļģis Knieta, 
Liepājas Reģionālās slimnīcas Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 
arodorganizācijas priekšsedētājs; 
Ruta Kurpniece, Kultūras darbi-
nieku arodbiedrību federācijas Lie-
pājas pilsētas padomes priekšsēdē-
tāja; Irēna Opšteine, LIZDA Liepā-
jas pilsētas nodaļas priekšsēdētāja; 
Uldis Roze, AS "Liepājas papīrs" 
arodorganizācijas priekšsēdētājs; 
Viktors Panasjuks, ostas LM aro-
dorganizācijas priekšsēdētājs; Svet-
lana Gajevska, AS Liepājas cukur-
fabrika bijusī arodbiedrības priekš-
sēdētāja; Aļģirds Šlaits, LSEZ Lie-
pājas ostas arodbiedrības 
priekšsēdētājs; Zigmunds Em-
brekts, AS „Latvijas Gāze” Liepājas 
nodaļas arodorganizācijas priekš-
sēdētājs; Jānis Grava, Metālistu 
arodbiedrības priekšsēdētājs; Dace 
Lūka, AS „Liepājas tramvajs” arod-
biedrības priekšsēdētāja, Sandra 
Nīmane, NVA Liepājas nodaļas 
arodorganizācijas priekšsēdētāja 
u.c. arodbiedrību aktīvisti.

JELgavĀ
Jelgavā uz LBAS rīkoto sociālo 
forumu ļaudis pulcējās Ģederta 
Eliasa muzejā. LBAS priekšsēdē-
tāja vietniece Līvija Marcinkēviča 
uzsvēra, ka arodbiedrības darbo-
jas visā Latvijā, ne tikai Rīgā, kā 
to spilgti apliecina šie pasākumi 
reģionos. LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers pauda viedokli, ka 
ļoti nozīmīgi ir, ka esam spējuši 
saglabāt arodbiedrību vienotību, 
taču mums vēl daudz jādomā, 
kur atrast pareizos impulsus, lai 
spētu ar lielāku dinamiku iesais-
tīties sabiedriski politiskajos pro-
cesos. 

Aija Kaže, Jelgavas novada do-
mes priekšsēdētāja vietniece, iz-
teica gandarījumu par reģionālā 
sociālā dialoga aizsākumu. Valdis 
Dūms, VDI Zemgales reģiona fi-
liāles vadītājs, pauda atzinību 

LBAS reģionālā Konsultatīvā 
centra darbībai, un teica, ka šo-
brīd krīze ir atsitusi cilvēkus no 
aktīvas dzīves pozīcijas – tam ne-
drīkst ļauties. Ārija Gaile, Baus-
kas novada domes priekšsēdētāja, 
arī uzsvēra pilsoniskās sabiedrī-
bas nozīmi: „Esmu piedalījusies 
visos referendumos. Vēlu arod-
biedrību darbiniekiem lielu iztu-
rību, - jo tas nav viegls darbs. Ja 
mēs dzīvosim pa vienam – neko 
nesasniegsim, ir jāprot pulcē-
ties.” 

Aivars Āboliņš, arodbiedrības 
„Enerģija” Dienvidu reģiona aro-
dorganizācijas priekšsēdētājs: 
„Jebkurš vērā ņemams rezultāts 
ir tikai cilvēku kopuma radīts. 
Paldies tiem, kas 1990. gadā pie-
ņēma vēsturiski pareizus lēmu-
mus, līdz ar to neļāva nojaukt 
pilsoniskās sabiedrības iedīgli. 
Mums ir jāstrādā tā, lai nestu la-
bumu ne tikai savām dalīborga-
nizācijām, bet visai valstij.”

Jelgavā LBAS piemiņas balvi-
ņas saņēma: Irēna Čivžele, SIA 

daugavPiLS 
iEdzīvotĀJoS 
novērota 
arodbiEdrībĀm 
Pozitīva tEndEnCE:
šodiEn viņi PiEmin 
arodbiEdrību, PiE 
kuraS iES SūdzētiES, 
nEviS avīzi, kĀ taS 
biJiS agrĀk.
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„Jelgavas ūdens” arodbiedrības 
priekšsēdētāja; Ludmila Soldato-
va, SIA „Fortum Jelgava” arod-
biedrības priekšsēdētāja; Inta 
Strazdiņa, SIA „RIMI Latvia” 
arodkomitejas pārstāve Jelgavā; 
Anastasija Piļņikova, LIZDA Jel-
gavas nodaļas bijusī ilggadējā 
priekšsēdētāja; Edīte Lismente, 
slimnīcas Ģintermuiža arodorga-
nizācijas priekšsēdētāja; Ilmārs 
Gūtmanis, Sēlijas virsmežniecī-
bas galvenā uzticības persona; 
Ingūna Krastiņa, LLU arodorga-
nizācijas priekšsēdētāja; Inese 
Meija, Jelgavas pašvaldības aro-
dorganizācijas priekšsēdētāja; 
Dzintra Kļaviņa, arodbiedrību 
veterāne; Jānis Rundāns, Tukuma 
novada pašvaldības arodbiedrī-
bas priekšsēdētājs u.c.

vaLmiErĀ
19. maijā, Valmierā, teātra kafej-
nīcā „Ceturtais cēliens” tika sveik-
ti Vidzemes ilggadējie arodkomi-
teju vadītāji un līdzgaitnieki. Kat-
ram novadam ir sava garša, īpat-
nības, bet Vidzemes novada 
arodbiedrības vienmēr ir izcēlušās 
ar stabilitāti, lielu un nopietnu 
darbu, atdevi pārstāvot un aizstā-
vot strādājošos savos uzņēmu-
mos. 

Vidzemē arodbiedrības darbo-
jas aktīvi. Lielajos uzņēmumos 
jaunpieņemtie darbinieki tiek ai-
cināti stāties arodbiedrībā, tādējā-
di arodbiedrības ir saglabājušas 
savu spēku un stabilitāti. Tas ne-
būtu paveikts bez aktīvistiem, kas 
arodbiedrībās darbojas pat 20 un 
vairāk gadus. 

Arodbiedrību darbā būtiska ir 
sadarbība gan ar darba devēju, 
gan pašvaldību. Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
I.Boķis uzsvēra, ka arodbiedrību 
darbs ir neatsverams, un pateicās 
visiem cilvēkiem, kuri strādā dar-
ba kolektīvos un tautas labā. 

Nodrošinot veiksmīga sociālā 
dialoga īstenošanu, pasākumā 
piedalījās arī darba devēju pār-
stāvji no SIA „Vidzemes slimnīca”, 
SIA „Valmieras ūdens”, A/S „Val-
mieras stikla šķiedra”. 

Pasākumā tika sveikti arod-
biedrību pārstāvji no Industriālo 
nozaru arodbiedrības, Veselības 
un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības, Valsts iestāžu, paš-
valdību, uzņēmumu un finanšu 
darbinieku arodbiedrības, Pašval-

dību darbinieku arodbiedrības, 
Sakaru darbinieku arodbiedrības, 
Lauksaimniecības un pārtikas no-
zaru arodbiedrības, Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrī-
bas, Sabiedrisko pakalpojumu un 
transporta darbinieku arodbiedrī-
bas LAKRS, Meža nozaru arod-
biedrības, Tirdzniecības darbinie-
ku arodbiedrības, Ceļu darbinieku 
arodu apvienības: 

Mudīte Virza, AS „Valmieras 
stikla šķiedra” arodkomitejas 
priekšsēdētāja, LBAS arodbiedrī-
bu darba koordinatore Vidzemē; 
Karmena Baumane, SIA ”Vidze-
mes slimnīca” arodkomitejas 
priekšsēdētāja; Aina Melbārde, 
Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņē-
mumu un finanšu darbinieku 
arodbiedrības Valmieras rajona 
nodaļas ilggadēja priekšsēdētāja;  
Renāte Kalniņa, Valsts iestāžu, 
pašvaldību, uzņēmumu un finan-
šu darbinieku arodbiedrības Cēsu 
rajona nodaļas priekšsēdētāja;  
Dzidra Tetere, AS „Valmieras 
piens” arodbiedrības priekšsēdē-
tāja; Valentīna Oleksenko, Valkas 
rajona arodbiedrību koordinācijas 
centra vadītāja; Aivars Birkenš-
teins,  Smiltenes tehnikuma aro-
dorganizācijas priekšsēdētājs; 
Edīte Kaimiņa, LIZDA Limbažu 
rajona priekšsēdētāja; Ieva Stiģe, 
bijusī Valmieras rajona LIZDA 
priekšsēdētāja;  

Zinta Irbe, no 2009.gada sep-
tembra LIZDA Valmieras starp-
novadu arodorganizācijas priekš-
sēdētāja; Valērijs Cīrulis, SIA 
„Valmieras siltums” arodbiedrības 
priekšsēdētājs; Viviāna Polīte, 
Ziemeļvidzemes virsmežniecības 
arodorganizācijas galvenā uzticī-
bas persona;  Iveta Klinte, SIA 
„ALTA S” arodkomitejas priekš-
sēdētāja (LTDA, Alūksne); Anita 
Pāvula, SIA „Madonas PB” arod-
komitejas jaunā priekšsēdētāja un 
daudzi citi.

Šajā dienā katram tika pateikti 
labi vārdi par ilggadēju ieguldīju-
mu un pašaizliedzību, katra darba 
nozīmīgumu arodbiedrību darbī-
bā. Pasākumā staroja īpaša sirsnī-
ba, kuru papildināja doma, ka vis-
lielākais paldies ir katram un ik-
vienam arodbiedrības biedram 
par uzticību, īpaši šajos ekono-
miski grūtajos laikos.

Sociālie forumi reģionos notika 
ar projekta Baltijas jūras darba 
tīkls (BSLN) atbalstu. 

 Lizda LiEPĀJaS PiLSētaS PadomES priekšSēdētāja irēna opšteine LiepājaS 

reĢionāLajā diSkuSijā

 Foto no LBaS arhīva

 LbaS konSuLtatīvĀ CEntra zEmgaLē konSuLtante darBa tieSīBu un darBa aizSardzī-

BaS jautājumoS Ligita Brahmane jeLgavaS arodaktīviStu vidū paSākumā 14. maijā

 Foto no LBaS arhīva

 rEĢionĀLo SoCiĀLo diaLogu vaLmiErĀ atzinīgi vērtē piLSētaS mērS ineSiS 

BoķiS (no kreiSāS)

 Foto no LBaS arhīva

 aS "vaLmiEraS StikLa šķiEdra" arodBiedrīBu aktīviStuS uz LBaS paSākumu 

pavadīja darBa devēja pārStāviS - perSonāLa direktorS vaLērijS BarkovS (no 

kreiSāS)

 Foto no LBaS arhīva
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mūsu cilvēks - Juris Spāre
Latvijas meža nozaru arodbied-
rība šogad atzīmēja 20. gada-
dienu, kuras sekmīgai darbībai 
būtisku ieguldījumu devis Juris 
Spāre. 

aivarS SīmanSonS,  

meža nozaru arodu BiedrīBaS  

priekšSēdētājS 

Sociālā taisnīguma principi, kas 
Jurim Spārem tuvi jau no mazām 
dienām, rod izpausmi arodbiedrī-
bas darbā. Pirmā saskarsme ar 
arodbiedrības darbu bijusi 1958. 
gadā, mācoties 3. tehniskajā skolā, 
kur viņam bijusi uzticēta arodbied-
rības biedru naudas nomaksas 
marku ielīmēšana arodbiedrības 
biedru kartēs.

  Aktīvi darbojoties Tautas fron-
tē, tiek domāts par neatkarīgu 
arodbiedrību veidošanu.

  Arodbiedrības darbā Juris Spā-
re aktīvi iesaistās pirms 1990. gada, 
būdams vecākais zinātniskais līdz-
strādnieks, grupas vadītājs Zināt-
nes un ražošanas apvienībā „Sila-
va”. Tur viņu iedrošina un ar arod-
biedrības darba dažādajām nian-

sēm iepazīstina bijusī Latvijas 
Meža, papīra un kokapstrādāšanas 
rūpniecības strādnieku arodbiedrī-
bas Republikāniskās komitejas 
sekretāre E. Iksānova. Viņš ir arī šīs 
apvienības arodorganizācijas dele-
gāts brīvas un neatkarīgas Latvijas 
Meža nozaru arodu biedrības (LM-
NA) dibināšanas kongresā 1990. 
gada 7. aprīlī. 

Jura aktīvais darbs arodbiedrībā 
iepriekšējā laikā ir pamanīts un at-
tiecīgi novērtēts. 1992. gadā viņš 
tiek uzaicināts darbā LMNA RK. 
1993. gada maijā viņam tiek uzti-
cēts LMNA priekšsēdētāja vietnie-
ka amats, kurā viņš darbojas līdz 
2002. gada 7. aprīlim, kad kārtējā 
LMNA kongresā viņu ievēl par 
LMNA priekšsēdētāju. Vienlaicīgi, 
kopš 2003. gada viņš ir LBAS Val-
des un Padomes loceklis. Atbalstī-
jis ar idejām, priekšlikumiem un 
praktiski Latvijas arodbiedrību ko-
pīgās aktivitātes, tajās iesaistot no-
zares arodorganizācijas un arod-
biedrības biedrus.    

 Liels ir viņa ieguldījums LMNA 
Statūtu tapšanā, pilnveidošanā, 
bukletu izstrādē jaunu biedru ie-
saistīšanai nozares arodbiedrībā. 
Būdams erudīts tehniskajās lietās, 
Juris deviņdesmito gadu sākumā 
veikli apgūst iemaņas un prasmes 
darbā ar datoru, un kā pirmais iedi-
bina nozares arodbiedrības biedru 
centralizēto uzskaiti. Tāpat pēc viņa 

iniciatīvas nozare sāka izdot infor-
matīvu izdevumu „LMNA ziņas”. 

Arodorganizāciju vadītāju, aktī-
vistu izglītošana visus šos divdesmit 
gadus ir bijusi LMNA vadības uz-
manības lokā. Sākumā tas ir aro-
dorganizāciju vadītāju, aktīvistu 
mācību semināru cikls sadarbībā ar 
Zviedrijas Meža un kokapstrādes 
strādnieku arodbiedrību un papīr-
rūpniecības arodbiedrību. Juris iz-
strādā mācību materiālus par arod-
biedrības darba organizēšanu, tā 
tiesiskajiem pamatiem, lietvedību 
un pats LMNA semināros lasa lek-
cijas par šiem jautājumiem. Ar Jura 
metodisko atbalstu LMNA tika iz-
strādāti mācību materiāli „Padomi 
Tev, darba aizsardzības uzticības 
persona”, „Darba aizsardzības uzti-
cības personu darbības tiesiskie pa-
mati”. Vadot LMNA Republikānis-
ko komiteju, viņš nepārtraukti pa-
pildinājis savas zināšanas un allaž ir 
atbalstījis darbinieku pašiniciatīvu 
un tālāk izglītošanās centienus. 

Izprotot sociālā dialoga būtību, 
savā darbības laikā noslēdzis vairā-
kas Vienošanās par sadarbību ar 
Latvijas nozaru asociācijām, valsts 
institūcijām un atsevišķiem uzņē-
mumiem.

 Savu roku pielicis Meža politi-
kas koncepcijas izstrādāšanā, īpaši 
akcentējot sociālo garantiju nodro-
šinājumu darba ņēmējiem. Kopš 
1993. gada darbojas Latvijas Mežu 

sertifikācijas padomē. Meža noza-
rēs nodarbināto intereses no 2002. 
gada pārstāv Meža konsultatīvajā 
padomē un Meža attīstības fonda 
konsultatīvajā padomē. 

Izprotot starptautisko arodbied-
rību kustības lomu, aktīvi veidojis 
LMNA sadarbību ar Ziemeļvalstu 
arodbiedrībām, kā arī veicinājis 
LMNA iestāšanos vairākās starp-
tautiskās arodbiedrībās.    

Pēc Jura ierosmes tika aktivizēta 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas me-
ža nozaru arodbiedrību sadarbība. 
Tā 2007. gadā Abragciemā notiek 
pieredzes apmaiņas seminārs 
„Darba likumdošana un koplī-
gums”, kurā piedalās visu trīs arod-
biedrību vadītāji, valžu locekļi un 
Republikānisko komiteju darbinie-
ki. Tagad trīs arodbiedrību semi-
nāri notiek katru gadu pārmaiņus 
vienā no Baltijas valstīm.

Uzrunājot LMNA 6. kongresa 
delegātus, Latvijas Brīvo Arodbied-
rību savienības priekšsēdētājs Pēte-
ris Krīgers, pirms LBAS Atzinības 
Raksta pasniegšanas J. Spārem, tei-
ca: „Ar Juri Spāri esam nostrādājuši 
kopā jau ilgu laiku. Augstu vērtēju 
viņa izpratni par procesiem arod-
biedrībā un sabiedrībā kopumā, un 
spēju diskusijā, dažādās situācijās 
izteikt kompetentos secinājumus. 
Juris vienmēr māk noformulēt lie-
tas pēc būtības. Viņš ir cilvēks, kurš 
pārliecināts par savu pozīciju.”  

 iLggadēJaiS meža nozaru arodu BiedrīBaS priekšSēdētājS juriS Spāre LBaS  paSākumā "SadarBīBaS partneriS 2007"

 Foto no LBaS arhīva
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arodbiedrības – ilgtspējas garants
27. aprīlī, klātesot nacionālā 
līmeņa sociālajiem partneriem, 
valdības pārstāvjiem un uzņēmu-
mu vadītājiem, tika paziņoti 
Latvijā pirmā uzņēmumu ilgtspē-
jas indeksa rezultāti. ilgtspējas 
indeksa galvenais uzdevums ir 
nodrošināt uzņēmumiem uz 
starptautiskiem standartiem 
balstītu pašvērtējuma instrumen-
tu, bet sabiedrībai sniegt objektī-
vu vērtējumu par Latvijas biznesa 
stabilitāti. 

daCE avEna,  

projekta koordinatore

Dalībai pirmajā Ilgtspējas indeksā 
sākotnējā reģistrācijā pieteicās 138 
kompānijas, un vairāk nekā 100 no 
tām izmantoja iespēju piedalīties 
bezmaksas semināros un saņemt 
konsultācijas. Latvijas Neatkarības 
pasludināšanas 20. gadadienas 
priekšvakarā tika godināti tie 70 
indeksa dalībnieki, kuri noteiktajā 
termiņā sniedza atbildes uz indek-
sa jautājumiem un kuru rezultāti 
apliecina to spēju darboties Latvijā 
nākamos 20 gadus. 

Ilgtspējas indeksa rezultāti atro-
dami interneta vietnē http://www.
ilgtspejasindekss.lv.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības pieredze liecina, ka Latvijā ir 
daudz sociāli atbildīgu uzņēmumu 
gan starp lieliem, gan vidējiem un 
maziem uzņēmumiem, taču šai 
praksei nav tendence izplatīties. In-
dekss ir radīts, lai atbildīgie uzņēmu-
mi gūtu priekšrocības konkurences 
cīņā un dalītos ar labas pārvaldības 
principiem. Pārņemot pieredzi no 
citām valstīm, kā arī apvienojot spē-
kus ar darba devējiem un profesio-
nālajām organizācijām, LBAS ir atra-
dusi veidu, kā ar nelieliem līdzekļiem 
izveidot instrumentu, kurš šogad un 
turpmāk kalpos par mērauklu uzņē-
mumu atbildībai un ilgtspējai. 

LBAS jurists Kaspars Rācenājs at-
zīst, ka darba vides sadaļai gan pa-

saulē, gan Latvijā ir bijis atvēlēts lielā-
kais svars Ilgtspējas indeksa noteik-
šanā, kas viennozīmīgi skaidrojams 
ar darbinieku lielo ietekmi jebkura 
uzņēmuma darbībā, tāpēc, vērtējot 
uzņēmumu sniegumu, eksperti bal-
stījās uz trīs galvenajiem pīlāriem, un 
tie bija darba aizsardzība un darba 
tiesiskās attiecības, kā arī sociālais 
dialogs uzņēmuma līmenī. Pierādī-
jās, ka tiem uzņēmumiem, kuros ir 
nodibinātas arodbiedrības vai iecelti 
darbinieku pārstāvji, ir mazāk tiesas 
procesu, jo  problēmas un konflikta 
situācijas darbinieki var atrisināt ar 
arodbiedrību palīdzību. 

Būtiska iezīme, kas bija vērojama 
lielā daļā uzņēmumu – komunikā-
cijas trūkums ar darbiniekiem. K. 
Rācenājs atzīst, ka bijis pārsteigts, 
cik kūtri uzņēmumi savus esošos 
un potenciālos darbiniekus infor-
mē, piemēram, par viņiem sniegta-
jām priekšrocībām, bieži vien pat 
sludinājumos darba meklētāji ne-
tiek informēti par papildu sociāla-
jām garantijām. Tomēr, neskatoties 
uz to, ir novērotas  pirmās pozitīvās 
izmaiņas – neilgi pēc Ilgtspējas in-
deksa uzsākšanas vairāki uzņēmu-
mi ir būtiski papildinājuši savu in-
terneta vietņu saturu, tādējādi pa-
augstinot ne tik daudz esošo darbi-
nieku, kā potenciālo speciālistu 
zināšanas par uzņēmumu.

Domājot par nākotni, uzņēmu-
mos noteikti lielāka uzmanība būtu 
jāpievērš ne tikai iekšējai komuni-
kācijai, bet arī sistemātiskai pieejai 
attiecībā uz darbinieku apmācību 
un rezultātu novērtēšanu. Skaidri 
izstrādāti principi ne tikai atvieglo-
tu apmācības organizēšanu, bet arī 
palīdzētu efektīvāk plānot un izlie-
tot darbinieku izaugsmei nepiecie-
šamos resursus. Lai arī darba vides 
jomā uzņēmumiem būtu jābūt 
daudz atklātākiem pret saviem eso-
šajiem un potenciālajiem darbinie-
kiem, ir prieks, ka valstī ir uzņēmu-
mi, no kuriem var iedvesmoties arī 
citi.

Ilgtspējas indeksa noteikšanas 
procesā augstāku vērtējumu ieguva 
tie uzņēmumi, kuros darbojas arod-
biedrības. Viens no sudraba grupā 
iekļuvušajiem uzņēmumiem ir AS 
Valmieras stikla šķiedra, kurā arod-
biedrībai ir jau ilga darbošanās pie-
redze. Arodbiedrības priekšsēdētāja 

Mudīte Virza atzīst, ka pie viņiem 
arodbiedrība un uzņēmuma vadība 
strādā roku rokā. 

AS Valmieras stikla šķiedra ne-
pārtrauktu sociālo dialogu starp uz-
ņēmuma vadību, arodorganizāciju 
un darbiniekiem uzskata par neat-
ņemamu uzņēmuma ikdienas dar-
ba sastāvdaļu. Veiksmīgas sadarbī-
bas pamatā ir partnerība. Par nozī-
mīgu apliecinājumu veiksmīgai ko-
munikācijai uzņēmumā kalpo 
noslēgtais koplīgums. Valmieras 
stikla šķiedrā tas paredz būtiskas 
sociālās garantijas darbiniekiem. 
Patlaban noris aktīvs darbs pie kop-
līguma izmaiņām, ko, strādājot dar-
ba grupās, ar vienlīdz lielu atbildību 
veic gan uzņēmuma administrāci-
jas, gan arodbiedrības pārstāvji.

Ikdienā uzņēmums organizē re-
gulāras vadības un darbinieku tik-
šanās rūpnīcas komitejas sēdēs un 
darbinieku sanāksmēs, kur tiek pār-
runāti nodarbinātības, tehnisko 
jauninājumu, investīciju un operatī-
vās darbības jautājumi. Tas ir laika 
un līdzekļu ieguldījums, kas uzlabo 
darba apstākļus uzņēmumā, nodro-
šina uzņēmuma darbiniekiem soci-
ālās garantijas un kopumā veicina 
uzņēmuma darbinieku izpratni par 
situāciju. Šāda ieguldījuma vērtība 
ne vienmēr parādās ikdienā, bet 
bieži vien tieši krīzes situācijās tas 
palīdz nezaudēt perspektīvu un sa-
darboties.

Ilgtspējas indekss iedalās četrās 
grupās – platīns, zelts, sudrabs un 
bronza. Augstākajiem – platīna un 

zelta – kritērijiem šogad neatbilda 
neviens uzņēmums. 

Sudraba līmeņa uzņēmumi 
mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu 
efektīvu ietekmes auditoriju iesais-
ti un ieviestu procesus, ar kuriem 
identificēt un vadīt riskus un iespē-
jas. Šīm kompānijām ir arī apkopo-
ti dati, kuri uzrāda snieguma uzla-
bojumus galvenajās jomās pēdējā 
gada vai divu laikā. Šo uzņēmumu 
vidū ir vairāki, kuros sekmīgi dar-
bojas arodbiedrības: ABB SIA, AS 
Aldaris, Balticovo AS, Ceļu satik-
smes drošības direkcija VAS, SIA 
Cemex, AS Cēsu alus, VAS Latve-
nergo, AS Latvijas finieris, AS Lat-
vijas Gāze, SIA Rimi Latvia, AS 
Rīgas siltums, AS SEB banka, AS 
Valmieras Piens, AS Valmieras 
stikla šķiedra, SIA VTU Valmiera.

Bronzas grupas uzņēmumi ir 
spēruši pirmos soļus, lai publiski 
komunicētu par savu praksi būtis-
kākajos jautājumos par ietekmi uz 
vidi, sabiedrību, darba vidi un ko-
pējo tirgu, tomēr rezultāti nav 
viendabīgi augsti visos rādītājos. 
Šie uzņēmumi ir noteikuši savu vī-
ziju, misiju un vērtības, kā arī pub-
liskojuši savus korporatīvās atbil-
dības principus, kuru īstenošanā 
iesaistīts viss uzņēmums. Šo kom-
pāniju vidū arodbiedrības darbo-
jas: AS Daugavpils siltumtīkli, AS 
Brīvais Vilnis, SIA Fortum Jelgava, 
SIA Latsin, AS Latvijas Balzams, 
VAS Latvijas pasts, SIA MAXIMA 
Latvija, SIA Rīgas Satiksme, SIA 
Vidzemes slimnīca. 

 autotranSPorta uzņēmumS VtU VALmierA ierindojāS iLgtSpējAS indek-

SA SUdrABA grUpā. AttēLā (no LABāS): Lddk ģenerāLdirektore eLīnA egLe, 

VtU VALmierA VALdeS priekšSēdētājA inetA kļAViņA Un LBAS priekšSēdētājS 

pēteriS krīgerS iLgtSpējAS indekSA noSLēgUmA pASākUmā 27. AprīLī

 Foto no LBaS arhīva

augStĀkaiS 
novērtēJumS - 
uzņēmumiEm, kuroS 
ir arodbiEdrībaS
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Starptautiski sveicieni LbaS jubilejā
gatavojot šo izdevuma „LbaS vēstis” numuru, ar LbaS ārējo sakaru koordinētājas ariadnas Ābeltiņas starpniecību uzrunājām 
vairākus LbaS ārzemju sadarbības partnerus. uzdevām viņiem jautājumus, atbildes uz kuriem varat atrast šajās divās lappu-
sēs. Ārvalstu kolēģiem vaicājām, kā viņi  iepazinās ar LbaS, kā tas notika un kas bija pirmā informācija, ko viņi dzirdēja par 
Latvijas arodbiedrībām? gribējām uzzināt, kas viņu pieredzē bijis labākais vai efektīvākais sociālā dialoga risināšanas paņē-
miens vai gadījums,   kā arī gribējām noskaidrot, viņuprāt, asprātīgāko anekdoti par arodbiedrībām. 

Pirkko nikuLa,  
StarptautiSkā padomniece,
SomijaS proFeSionāLo 
darBinieku konFederācija 
Sttk

iepAzīšAnāS
 Ar Latvijas arodbiedrībām pirmo 
reizi iepazinos 90.gadu sākumā, kad 
apciemoju Latviju. Mēs bijām Zie-
meļvalstu starptautisko sekretāru 
grupa, kas devāmies ekskursijā uz 
Baltijas valstīm. Daudzas lietas tajā 
laikā bija atšķirīgas no Ziemeļvalstīm 
gan sabiedrībā, gan arodbiedrībās. 
Atrast jaunu ceļu un jaunu lomu dzī-
vē nekad nav viegli. Kopš pastāv 
LBAS, es esmu piedalījusies visos 
kongresos. Pēteris Krīgers ir pirmais 
priekšsēdētājs, kurš ticis ievēlēts at-
kārtoti. Man šķiet, tā ir stabilitātes 
pazīme.

SociāLAiS diALogS
Sociālais dialogs ikvienā valstī ir sais-
tīts ar nacionālo kultūru un vēsturi. 
Runājot par Somiju, es gribētu ap-
galvot, ka šodien Somija ir labi orga-
nizēta un cenšas sasniegt saskaņu. 
Bet ne vienmēr tā ir bijis. Mēs uzsā-
kām savu neatkarību ar pilsoņu karu, 
un pagāja ilgs laiks, kamēr radās sa-
darbības un uzticības sajūta. 40 gadu 
laikā līdz 2008. gadam mums bija 
koncentrēta pārrunu sistēma. Vis-
pirms darba tirgus konfederācijas 
pārrunāja ietvara līgumus, un tikai 

pēc tam arodbiedrības pabeidza dar-
bu. Arī valsts spēlēja noteiktu lomu. 
Šajā sistēmā  tika panāktas daudzas 
svarīgas vienošanās, ne tikai par dar-
ba samaksu. Tika noteikti bezdarb-
nieku pabalsti, pensiju nodrošinā-
jums un vecāku atvaļinājumi. 

Tagad šāda sistēma vairs nepastāv. 
Darba devēji uzskata, ka šis modelis 
nefunkcionē globālajā pasaulē. Ta-
gad katrai arodbiedrībai ir savi mērķi 
un savi rezultāti pārrunās. Mums So-
mijā ir arodbiedrību līgumi, kas ap-
tver gan arodbiedrības biedrus, gan 
tos, kas nav arodbiedrības biedri. 
Aptuveni 75% no strādājošajiem ir 
arodbiedrības biedri.

Sadarbība ir būtiska - nevienam 
nav vajadzīgs sociālais dempings. Lai 
gan kopš 90. gadu sākuma ir panākts 
liels progress, šajā reģionā joprojām 
ir daudz problēmu. Sociālais dem-
pings notiek katrā Baltijas valstī. Tas 
izraisa negodīgu konkurenci un no-
dara ļaunumu ikvienam, kas neat-
balsta negodīgos uzņēmējus. Mums 
nepieciešama labāka likumdošana, 
vairāk informācijas un stingrākas 
sankcijas darba tirgus noziegumiem. 
Sociālais dialogs ir konstruktīva me-
tode, lai radītu labāk funkcionējošus 
darba tirgus. Mēs gribam uzlabot so-
ciālo dialogu gan nacionālajā, gan  
starptautiskajā līmenī. Arī trīspusējai 
sadarbībai jāuzlabojas.

jokS 
Kā jūs zināt, Ziemassvētku vecītis 
dzīvo Somijas ziemeļos Lapzemē. 
Somijā runā, ka kādu dienu Ziemas-
svētku vecītis ir redzēts, meklējot sa-
vu ziemeļbriedi un pie sevis murmi-
not: „Izskatās, ka arī mans ziemeļ-
briedis ir iestājies arodbiedrībā...”

noVēLējUmS
Latvijas arodbiedrībām gribētu no-
vēlēt tikai vienu: aktīvāk nodarboties 
ar jaunu biedru iesaistīšanu arod-
biedrībās. Organizēt, organizēt, or-
ganizēt ..

andErSS LarSSonS,
padomniekS, zviedrijaS 
arodBiedrīBu konFederā-
cija (Lo-Sweden)

iepAzīšAnāS
Pirmo reizi uzzināju par LBAS, kad 
sāku strādāt Ziemeļvalstu Arod-
biedrību padomē (NFS) 2001. gadā. 
Kādā no Baltijas jūras valstu arod-
biedrību sadarbības tīkla (BAS-
TUN) sanāksmēm es iepazinu 
LBAS. Mans pirmais iespaids: lai 
gan arodbiedrībām ir ierobežoti fi-
nanšu resursi, tās aktīvi darbojas 
savu biedru interešu vārdā, tomēr 
tām ir grūti tikt galā ar jauniem izai-
cinājumiem.

SociāLAiS diALogS
Labs piemērs, ar ko es vēlos padalī-
ties, ir mūsu modelis par plašo kop-
līgumu izplatību, aptverot 85% no 
Zviedrijas darba tirgus. Šī modeļa 
svarīga sastāvdaļa ir tā, ka darba 
drošība un darba alga tiek noteikta 
pārrunās starp darba devējiem un 
arodbiedrībām. Mums nav likuma, 
kas nosaka vispārēju minimālo dar-
ba algas līmeni, bet vispārēja drošī-
ba tiek panākta ar apdrošināšanas 
un cita līmeņa papildus aizsardzības 
shēmām. Darba līgumos paredzētas 
pretdiskriminācijas normas, labas 
kompensācijas slimības un nelai-
mes gadījumā, arī augstākas pensi-
jas. Koplīgums ir izdevīgs arī darba 

devējam, garantējot darba vietas 
stabilitāti. Neviens darba devējs ne-
var konkurēt ar otru darba devēju 
darba algas un darba apstākļu no-
drošināšanas jautājumos. Darba 
koplīgums ir Zviedrijas modeļa 
stūrakmens. Lai nodrošinātu tiesī-
bas noteikt darba apstākļus darba 
tirgū, ir nepieciešama vēlme uzsākt 
pārrunas. Ja puses nevar vienoties 
par nopietnām izmaiņām sabiedrī-
bā, vienmēr pastāv risks, ka politiski 
lēmumi varētu ietekmēt likumdo-
šanu.

jokS
Viens arodbiedrības darbinieks 

uzrunā savu kolēģi: 
„Vai redzi šo garo rindu uz ielas 

pie mūsu biroja durvīm? 
Otrs atbild: „Jā, es domāju, ka 

blakus veikalā ir izpārdošana.”
„Nē, viņi stāv rindā, lai iestātos 

arodbiedrībā.”

noVēLējUmS
Es novēlu LBAS un visiem arod-
biedrības biedriem visu to labāko 
turpmākajā darbībā, un ceru uz la-
bās savstarpējās sadarbības turpinā-
jumu nākotnē. Zviedrijas arodbied-
rībām nepieciešamas stipras part-
neru arodbiedrības Latvijā.

oLavS ofStadtS,
norvēĢijaS arodBiedrīBu 
konFederācijaS (Lo-
norway) StarptautiSkāS 
nodaļaS konSuLtantS 
auStrumeiropaS 
jautājumoS 

iepAzīšAnāS
Ar LBAS tikos Ziemeļvalstu 
arodbiedrību padomes Baltijas 



jūras valstu komitejas sanāks-
mēs, sākot no 1993. gada janvā-
ra. Pirmā tikšanās ar LBAS noti-
ka 1993. gada 20. janvārī. LBAS 
priekšsēdētājs stāstīja ICFTU 
misijai par to, ka Latvijā ir trīs 
grupējumi, kas nemaksā nodok-
ļus - valdība, pašvaldības un cil-
vēki. 

SociāLAiS diALogS 
Labākais piemērs sociālā dialo-
ga jomā? Cieņa, kas sociālajam 
dialogam tiek izrādīta Norvēģi-
jas politisko un darba attiecību 
sistēmā.

noVēLējUmS
Kopš 1993. gada aprīļa LBAS ir 
pamatīgi attīstījusies. Vēlam pa-
nākumus darba ņēmēju interešu 
un tiesību aizsardzībā jūsu val-
stij grūtajos laikos. Esam pārlie-
cināti, ka mēs sadarbosimies un 
dalīsimies ar informāciju, kā tu-
vi Baltijas jūras kaimiņi,  izman-
tojot BASTUN un starpautiskā 
mērogā pateicoties ETUC un 
ITUC. Daudz laimes dzimšanas 
dienā!

harri taLiga,
igaunijaS arodBiedrīBu 
konFederācijaS  
prezidentS

iepAzīšAnāS
Pirmo reizi par LBAS dzirdēju 
1998. gada martā – tikai nedēļu 
pēc tam, kad biju sācis savu 
karjeru Igaunijas Arodbiedrību 
konfederācijā (EAKL).

Trīs Somijas arodbiedrību 

konfederācijas organizēja semi-
nāru Igaunijas, Latvijas un Lie-
tuvas arodbiedrībām Jūrmalā, 
lai informētu mūs par Eiropas 
Savienību. Tā arī bija mana pir-
mā saskarsme ar kolēģiem no 
LBAS. Cik atceros, toreiz LBAS 
biedru skaits man likās iespai-
dīgs.

SociāLAiS diALogS 
Labākais praktiskā sociālā dia-
loga paraugs Igaunijā ir Bez-
darbnieku apdrošināšanas 
fonds, publiski sabiedriskas in-
stitūcijas, kuras tiek pārvaldītas 
trīspusēji, un ir kā praktiskā so-
ciālā dialoga treniņš. Vēl viens 
piemērs varētu būt Trīspusējā 
Darba strīdu komisija nacionā-
lajā līmenī, kur darbiniekus 
pārstāv arodbiedrību aktīvisti 
un paši darbinieki.

noVēLējUmS
Nākotnē LBAS novēlu vairāk 
biedru, pieaugošu sarunu spēku 
un ietekmi uz sabiedrību, kā arī 
pašpārliecinātību.

Mēs spējam mainīt pasauli!

tatJana Paško,
krievijaS neatkarīgo 
arodBiedrīBu konFede-
rācijaS (Fnpr) organi-
zatoriSkā departamen-
ta vadītājaS vietniece, 
viSeiropaS reĢionāLāS 
padomeS (perc) Sieviešu 
komitejaS LocekLe, zie-
meļu apakšreĢiona 
Sieviešu SadarBīBaS 
tīkLa koordinātore

iepAzīšAnāS
Pirmo informāciju par LBAS es 
ieguvu 2007. gadā, kad piedalī-
jos 8. Starptautiskajā Arodbied-
rību sieviešu skolā Sofijā (Bul-
gārijā), kur es biju uzaicināta kā 
speciāliste, uzsākot darbu dzi-
mumu līdztiesības jomā Krievi-
jas Neatkarīgo arodbiedrību 
konfederācijā (FNPR).

Es biju pārsteigta, redzot tik 
daudz aktīvu, inteliģentu un 
neatkarīgu sieviešu. LBAS pār-
stāves izcēlās starp viņām ar sa-
vu profesionalitāti, draudzīgu-
mu un atvērtību.

SociāLAiS diALogS
Labākais sociālā dialoga pie-
mērs Krievijā bija Lielā Oktob-
ra sociālistiskā revolūcija, kad 
darba tauta vienojās ar cara val-
dību par varas pārņemšanu.

jokS
Darba lietu ministrs saka Fi-
nanšu ministram, kas sastāda 
budžetu, ka darbinieki viņu 
traucējot sakarā ar lielajiem no-
dokļiem, zemajām algām un 
arodbiedrību organizētām de-
monstrācijām. Finanšu ministrs 
atbild: „Tas jau labi! Lai paprie-
cājas par to naudu, ko saņem!”

noVēLējUmS
Mēs novēlam jums būt tik aktī-
viem kā jauniešiem, tik profe-
sionāliem kā pusmūža cilvē-
kiem un pacietīgiem kā ilgdzī-
votājiem!

Tā turpināt līdz nākošai jubi-
lejai! Lai jūs ciena Latvijas dar-
ba tauta!

LiEtuvaS darba  

fEdErĀCiJa

iepAzīšAnāS
Lietuvas Darba federācijai 
(LDF) un LBAS ir gara starp-
tautiskās sadarbības vēsture.

Mūsu organizācija vienmēr 
atbalsta LBAS tās aktivitātēs, 
kas vērstas uz darbinieku tiesī-
bu aizsardzību un sociālā dialo-
ga attīstību.

LDF un LBAS ir BSLN projek-
ta partneri, un mūsu organizāci-
jas regulāri sadarbojas kopīgu 
problēmu risināšanā Baltijas jū-
ras reģionā.

Mūsu kolēģus no LBAS es rak-
sturotu kā aktīvus, draudzīgu, 
atbalstošus, čaklus, atbildīgus. 

SociāLAiS diALogS
Lietuvas Republikas valdība un 
sociālie partneri - arodbiedrī-
bas un citas darbiniekus apvie-
nojošas organizācijas, pensio-
nāri un invalīdi - solidaritātes 
mērķa vadīti, pēc ļoti ilgām, bet 
tomēr konstruktīvām sarunām, 
ir panākuši nacionālā līmeņa 
vienošanos, kura tika parakstīta 
2009. gada 28. oktobrī, un tā 
būs spēkā līdz 2011.gadam.

jokS 
„Es vēlētos 100 procentīgu algas 
palielinājumu katram arodbiedrī-
bas biedram”, darba devējam sacī-
ja kāds arodbiedrības biedrs. „La-
bi, tiks izdarīts,” teica darba de-
vējs, „tikai tad katrs resnais kapi-
tālistu runcis dabūs 200 
procentus.” 

„Mana otrā vēlēšanās,” sacīja 
arodbiedrības pārstāvis, „lai kat-
ram arodbiedrības biedram pie-
šķir 12 nedēļu atvaļinājumu.” „La-
bi, bet katrs resnais kapitālistu 
runcis dabūs 24 nedēļas,” teica 
darba devējs. „Nu, un kāda ir tre-
šā vēlēšanās?”

„Būtu labi, ja darba nedēļa būtu 
35 stundu gara...”

noVēLējUmS
LDF vēl LBAS veiksmi nākotnes 
darbā un aktivitātēs, stipru ap-
ņemšanos, pildot arodbiedrību 
galveno misiju – veidot pasauli 
demokrātiskāku un draudzīgā-
ku, aizstāvot strādājošo tiesības 
un attīstot konstruktīvu sociālo 
dialogu un starptautisko sadar-
bību! 
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Starptautiski sveicieni LbaS jubilejā
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SAiStVārdU mīkLA
Vārdi mīklā ierakstāmi viens aiz 
otra. Vārdu sākumburti atrodas 
numurētajās rūtiņās. Blakuseso-
šajiem vārdiem ir vismaz 2 ko-
pīgi burti.

Ja atrisināsiet mīklu, tad ieto-
nētajā horizontālē izlasīsiet dar-
ba ņēmēju interešu aizstāvības 
organizācijas nosaukumu. 

1. Saeimas priekšsēdētāja vārds. 
2. Ieroču un munīcijas nolikta-
vas. 3. Operu literārie teksti; ba-
letu scenāriji. 4. Pārliecība par 
Dieva esamību; reliģija. 5. Putns 
– miera simbols. 6. Centralizē-
tas un koordinētas darba procesu 

operatīvās vadīšanas sistēmas. 
7. Kāju daļas no ceļa locītavām 
līdz potītēm. 8. Uzņēmēji, ko-
mersanti, veikalnieki. 9. Ļauni 
izsmiet, zoboties. 10. Soģi. 11. 
Visaugstāk attīstītais cilvēkpēr-
tiķis. 12. Tievs koks vai zars, no 
kā pin žogu. 13. Telpa dzīvoklī. 
14. Sēņu karaliene. 15. Cilvēki, 
kas atrodas bruņoto spēku die-
nestā. 16. Teksta daļa no vienas 
atkāpes līdz otrai. 17. Materiāla 
palīdzība (dsk.). 18. Varena, 
postoša dabas parādība. 19. 
Spēt, varēt. 

SaStādīja LīviJa kivkuCĀnE

Vārds, uzvārds:
Adrese:

telefons: 

2 8

atbildes 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.

 uzvarētāju komanda "tomS kvadrātā" 10 kontroLpunktuS rīgaS centrā 

atrada 46 minūtēS - gan ar roLLerīša paLīdzīBu 

 Foto no LBaS arhīva

4. maijā LbaS saliedēja 
Latvijas ģimenes
Latvijas republikas neatkarī-
bas deklarācijas pasludināša-
nas 20. gadadienā, 4. maijā, 
Latvijas brīvo arodbiedrību 
savienība (LbaS) aicināja visas 
Latvijas ģimenes piedalīties 
aizraujošā un izglītojošā 
Ģimeņu orientēšanās spēlē, 
kas notika rīgā, vērmanes 
dārzā.

raimondS andŽĀnS

LBAS Ģimeņu orientēšanās spē-
les galvenais mērķis bija popula-
rizēt un stiprināt Latvijas ģimeņu 
saliedētības tradīcijas un iepazīs-
tināt ģimenes ar Rīgas vietām un 
iestādēm, kas saistītas ar darba 
tiesisko attiecību un darba aizsar-
dzības jautājumiem, kā arī izglī-
tot bērnus par to, kā sevi pasargāt 
no dažādiem riskiem un drošības 
apdraudējumiem. 

Neskatoties uz sliktajiem laika 
apstākļiem, dalībai spēlē pietei-
cās 57 komandas, kas, nebaido-
ties no aukstuma, vadījās pēc ie-
priekš izsniegtiem orientēšanās 
norādījumiem un noteiktā laikā 
centās atrast un reģistrēties 10 ie-
priekš atzīmētos kontrolpunktos.

Kontrolpunktos bija iekļauta 
LBAS ēka Bruņinieku ielā, Vaļņu 

ielas arodbiedrību nams, Saeimas 
un Ministru kabineta ēkas, kā arī 
Valsts darba inspekcija un zīmī-
gas uzņēmumu celtnes: Latvener-
go mājvieta, Centrālā Dzelzceļa 
stacija, Latvijas Nacionālā opera 
un citi.

Finišu veiksmīgi sasniedza 
vairāk nekā 40 komandas, un pa-
sākuma noslēgumā P. Krīgers pa-
sniedza vasaras sporta inventāru 
10 ģimenēm, kas īsākajā laikā bi-
ja veikušas distanci un atradušas 
visus 10 kontrolpunktus. 

Pasākuma dalībnieku līdzjutē-
jiem, vecākiem un bērniem 
orientēšanas spēles norises laikā 
bija iespēja iepazīties ar drošības 
cimdu „ToDo” (vairāk informāci-
jas: www.drosaistodo.lv) un ap-
meklēt viņa drošo māju, kas palī-
dzēs bērniem izprast dažādo dro-
šības elementu vietu viņu ikdie-
nā. Pasākuma laikā bērni tika 
izglītoti par darba drošību, elek-
trodrošību, gāzes drošību, uguns-
drošību un personisko drošību. 

„Ģimeņu orientēšanās spēlē” 
bija aicinātas piedalīties ģime-
nes no visas Latvijas. Minimā-
lais dalībnieku skaits vienā ģi-
menē bija 2 cilvēki, bet maksi-
mālais – 10.  

pareizo atbildi lūdzam iesūtīt līdz augusta beigām: Latvijas Brīvo arod-

biedrību savienība, rīga, Bruņinieku iela 29/31, 407. kab., Lv - 1001, vai 

elektroniski - sanita.lorence@lbas.lv.

iepriekšējā numura pareizā atbilde - "arodnieks", uzvarētājs - andris ziemelis 

no jelgavas!


