
Nē – bargai taupībai, jā – izaugsmei! 
Lai protestētu pret pārlieku 
bargiem taupības pasākumiem 
Latvijā un visā Eiropā, pret 
nedrošu darbu un bezdarbu, 
pret nabadzību, pret sociālo 
regresu un atstumtību, Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) 29. septembrī plkst. 13 
ar akciju „Nē – bargai taupībai, 
jā – izaugsmei!” Rīgā, Brīvības 
bulvārī pie Ministru kabineta 
atbalsta Briselē un visur Eiropā 
notiekošās arodbiedrību mani-
festācijas. Manifestācijas 
atbalsta pasākumi šajā laikā 
notiks arī Liepājā, Valmierā, 
Daugavpilī un Jelgavā. Akcija 
Rīgā sāksies jau plkst. 12, ar 
Veselības un sociālās aprūpes 

darbinieku arodbiedrības 
(LVSADA) un LBAS mītiņu pie 
Eiropas Komisijas ēkas (Aspazi-
jas bulvārī 28). 

EgiLS BALDzēNS, LBAS  

priekšsēdētāja vietnieks 

    
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) paziņojumā teikts, ka bardzī-
bas pasākumi ir radījuši Eiropā recesi-
jas risku un bezdarba pieaugumu. Fi-
nanšu krīze ir novedusi Eiropu visslik-
tākajā situācijā kopš 1930. gadiem. 23 
miljoni strādājošo Eiropā jūtas nedro-
ši, un sociālā spriedze pieaug gandrīz 
visur. Šajā ekstrēmajā situācijā vienī-
gās atbildes no Eiropas valdībām ir 
bardzības jeb tā saucamie taupības pa-
sākumi, kā arī samazinājumi publis-

kajos tēriņos, kas, savukārt, ietekmē 
sociālās drošības mehānismus. Bar-
dzības pasākumi ir netaisnīgi, jo krīze 
patiešām ir vājinājusi miljoniem cilvē-
ku, kuriem tagad ir jāsavelk jostas cie-
šāk. ETUC pauž viedokli, ka valdī-
bas pret šo faktu paliek nejūtīgas: tā 
vietā, lai risinātu tirgus prasības, tās 
krīt panikā. Valdības vēlreiz soda 
tos, kuri jau maksā krīzes cenu. 

Latvijā šobrīd kārtējo reizi aktuāli 
ir valdības plāni budžeta deficīta 
mazināšanā. Valdība izskata budže-
ta izdevumu samazināšanu un no-
dokļu paaugstināšanas risinājumus. 
LBAS, LDDK, LPS, LZA un LTRK 
skaidri ir pateikusi valdībai, ES un 
SVF, ka pastāv daudz veiksmīgāka 
alternatīva – vidēja termiņa budžets 

(3 gadu periodam), kurā nav jāpa-
augstina nodokļi, bet tos var pat sa-
mazināt, ierobežojot arī ēnu ekono-
mikas uzplaukumu. Kopā ar ESF lī-
dzekļu dāsnāku virzīšanu uz taut-
saimniecību un strukturālajām 
reformām mēs varam radīt stingru 
pamatu izaugsmei. Savukārt nodok-
ļu paaugstināšana, bezdarba palieli-
nāšana, iekšējā tirgus un patēriņa 
apcirpšana nostiprinās ēnu ekono-
miku un darbinieku izceļošanu, sa-
mazinās reālos ienākumus valsts, 
pašvaldību un sociālajā budžetā. 
Deficīts budžetā ir jāmazina, bet tas 
jādara ar nodarbinātības un uzņē-
mējdarbības izaugsmes nostiprinā-
šanu.

28. septembris, 2010
(Nr.135)

 Turpinājums 10.lpp 
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DARBA LĪgUMS VAi UzŅēMUMA LĪgUMS?
Gan ar darba līgumu, gan uzņēmuma līgumu tiek regulēta zināma darba veikšana pret atlīdzību kādas personas labā. Abu šo līgumu tiesiskais 
regulējums ir iekļauts Civillikuma sadaļā “Prasījumi no darba attiecībām”. 

Ņemot vērā, ka arvien biežāk pie LBAS konsultantiem vēršas cilvēki, kuriem piedāvā slēgt uzņēmuma līgumus, LBAS jurists, darba 
tiesību konsultants Kaspars Rācenājs sīkāk skaidro, kas īsti ir uzņēmuma līgums, ar ko tas atšķiras no darba līguma.

DARBA LĪgUMS UzŅēMUMA 
LĪgUMS

KoMENtāRi
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Darba līgumā darbinieks 
un darba devējs vienojas 
par veicamo darbu un 
darba samaksu, kā arī 
darbinieka turpmāku 
pakļaušanos noteiktai 
darba kārtībai un darba 
devēja rīkojumiem

Ar uzņēmuma līgumu 
viena puse uzņemas iz-
pildīt otrai par zināmu 
atlīdzību ar saviem darba 
rīkiem un ierīcēm kādu 
pasūtījumu, izgatavot 
kādu lietu vai izvest galā 
kādu pasākumu

Darba līguma definīcija iekļauta Civillikuma 2178.pantā un Darba likuma 39.pantā.
Savukārt uzņēmuma līguma definīcija atrodama Civillikuma 2212.pantā.
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Darbinieks – 
fiziskā persona

Uzņēmējs – 
gan fiziskā, gan juridiskā 
persona

Kā otra līgumslēdzējpuse gan darba līgumā (darba devējs), gan uzņēmuma līgumā (pasūtītājs) var būt fiziskā 
vai juridiskā persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība.
Jānorāda, ka darba līgumā darbinieks tiek uzskatīts par vājāko līguma pusi, savukārt, uzņēmuma līgumā puses 
tiek atzītas par līdzvērtīgām.
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Darbs vispār Konkrēta darba rezultāta 
radīšana

Uzņēmuma līguma būtība izpaužas noteikta pasūtījuma izpildē, gala rezultāta sasniegšanā, nevis strādāšanā 
vispār, saņemot atlīdzību proporcionāli paveiktajai izpildes daļaiii.
Līdz ar to, ja saistības mērķis ir nevis darbs vispār, bet kāds noteikts darba rezultāts, tad līgums par to nav uz-
skatāms par darba līgumu, bet par uzņēmumu (CL 2179.p.).
Uzņēmēja pienākumam veikt darbu ir pakārtota nozīme attiecībā pret būtisko – nodot pasūtītājam darba re-
zultātuiii
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s Civillikuma noteikumi, 
ciktāl Darba likumā un 
citos normatīvajos aktos, 
kas regulē darba tiesiskās 
attiecības, nav noteikts 
citādi

Civillikuma noteikumi Uzņēmuma līgumam  piemēros tikai Civillikuma noteikumus par darba līgumu (I apakšnodaļu), ciktāl tie 
nerunā pretim normām par uzņēmuma līgumu. Tomēr, piemērojot Civillikuma normas par darba līgumu, jā-
patur vērā abu līgumu atšķirības un visus noteikumus nevarēs piemērot, piem., Darba likuma noteikumus par 
darba un atpūtas laiku, darba samaksa apmēru, apmācībām, arodbiedrību tiesībām u.c. Personām, kuras noslē-
gušas uzņēmuma līgumu, netiks piemēroti arī darba koplīguma noteikumi.
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Pakļautība darba 
devējam

Uzņēmējs nav pakļauts 
pasūtītājam

Darbinieks pakļaujas darba devēja noteiktai darba kārtībai un rīkojumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Darba 
likumu, darba koplīgumu, darba līgumu.
Darba līgumam raksturīga pakļaušanās darba devēja norādījumiem nevis attiecībā uz pieņemama gala rezul-
tāta sasniegšanu, bet attiecībā uz darba kārtību un veicamā darba raksturu, tā kā veicamais darbs tajā ir norā-
dīts tikai vispārīgiv. 
Uzņēmējs atbild par gala rezultāta sasniegšanu.
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Ekonomiska atkarība no 
darba devēja

Nav ekonomiski atkarīgs 
no pasūtītāja

Šeit ir domāts, ka darba tiesiskajās attiecībās parasti darba devējs ir vienīgais ienākumu avots. Savukārt uzņē-
mējs strādā ar vairākiem pasūtītājiem.
Tajā pat laikā uzņēmējs var noslēgt vērienīgu darījumu ar pasūtītāju, kura izpilde prasa 100% darba laiku un 
resursu, kā rezultātā pasūtītāja maksā atlīdzība ilgu laiku var būt vienīgais ienākumu avots.
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ā Integrācija uzņēmumā Nav integrācija uzņēmu-

mā
Integrācija uzņēmumā ir darba vai atpūtas vietas esamība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības 
noteikumus un citas līdzīgas pazīmesvi.  Darbinieks parasti ir daļa no uzņēmuma organizatoriskās struktūras.
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ba veikšanu apakšuzņē-
mējam

Darba līgums ir jāpilda darbiniekam pašam personīgi.
Uzņēmējs var nodot darba veikšanu arī citai personai, ja vien līgumā nav noteikts, ka darbs ir jāpilda personīgi 
vai arī tas neizriet no pasūtījuma rakstura (gleznas radīšana, zinātniskā darba izstrāde u.c.).
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Noteikts darba laiks un 
darba vieta

Uzņēmējs pat organizē 
savu darba laiku

Darbiniekam pārsvarā ir jāievēro darba devēja noteiktais darba laiks un jāveic darbs tam paredzētā darba vietā.
Savukārt uzņēmējs pats organizē savu darba laiku un veic pasūtījuma sagatavošanu savās telpās.
Tajā pat laikā var būt situācija, ka uzņēmuma līguma izpilde iespējama tikai pasūtītāja teritorijā un viņam ēr-
tākā laikā (piem., dzīvokļa remonts).
Tāpat arī ar darbinieku var vienoties, ka darbs tiks veikts mājās (teledarbs).
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s Ilgstošs raksturs Uz konkrēta pasūtījuma 
izpildi

Ar darba līgumu nodibinātās darba tiesiskās attiecības pēc vispārīgā principa ir ilgstošas (turpinātas) 
saistību tiesiskās attiecības, kas ir vērstas nevis tikai uz vienreizēju darbinieka un darba devēja savstarpē-
jo saistību izpildījumu, bet gan uz šo saistību turpmāku sistemātisku (periodisku) abpusēju izpildījumu, 
ciktāl minētās attiecības netiek izbeigtasvii. 
Tomēr, arī darba līgumu ir iespējams noslēgt uz noteiktu laiku vai konkrēta darba veikšanu (DL 44.p.)
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pieejamam

Uzņēmējs pats organizē 
savu darbu

Darbiniekam ir jābūt pieejamam, lai darba devējs varētu dot norīkojumus darba veikšanai un tie tiktu izpildīti 
pēc iespējas ātrāk
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Tiek izmantoti darba de-
vēja darba rīki un ierīces

Uzņēmējs izmanto savus 
darba rīkus un ierīces

Uzņēmuma līguma raksturīga iezīme ir tā, ka uzņēmējam darbs jāveic ar saviem darba rīkiem un ierīcēm, taču 
ne noteicošā, jo līdzēji var arī vienoties pretējiviii.  
Darbinieks, savukārt, visbiežāk izmanto darba devēja īpašumā esošos darba rīkus un ierīces, jo darba devēja 
pienākums ir rūpēties, lai tiktu nodrošināti tādi darba apstākļi, lai darbinieks varētu izpildīt viņam nolīgto 
darbu (DL 51.p.). 
Tomēr, darba līgumā var vienoties, ka darbinieks darbu veiks uz sava iemīļotā datora, zvanīs no sava telefona 
vai pie galda sēdēs uz sava krēsla. Ja darbinieks darba veikšanai izmanto savu darba aprīkojumu, tad  darba 
devējs atlīdzina amortizācijas (nolietošanās) izdevumus (DL 76.p.), savukārt uzņēmējs pats atbild par aprīko-
jumu (arī ja tas salūzt veicot pasūtījumu).
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Darba samaksa tiek 
saņemta regulāri, 
periodiski

Atlīdzības izmaksas laiks  
tiek noteikts līgumā

Uzņēmuma līgumā samaksa parasti piesaistīta konkrēta darba pabeigšanai vai darba rezultāta sasniegšanai, 
tiek izmaksāta pēc PN akta parakstīšanas.
Darba likums noteic, ka darba alga izmaksājama divas reizes mēnesī, ja vien nav panākta vienošanās par  
izmaksu reizi mēnesī (DL 69.p.).
Tomēr, ja darbiniekam ir noteikta akordalga, darba līgumā var vienoties, ka algu maksā kaut vai katru dienu, 
atbilstoši paveiktajam darbam
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Tiek noteikts atpūtas 
laiks

Atpūtas laika nav Darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumiem darbā (DL 145.p.), diennakts un nedēļas atpūtu (DL 142., 143.p.), 
kā arī ikgadējiem apmaksātiem atvaļinājumiem (DL 149.p.) u.c.
Uzņēmējs pats nosaka savu darba un atpūtas laiku, līdz ar to no pasūtītāja nevar prasīt papildus apmaksātu 
atvaļinājumu
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a Darba devējs atlīdzina 
izdevumus

Uzņēmējs pats atlīdzina 
savus izdevumus

Darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri, atbilstoši darba līguma noteikumiem, 
nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu, piem., saistīti ar darbinieka koman-
dējumu vai darba braucienu, darbiniekam radušies, pārceļoties uz citu dzīvesvietu pēc darba devēja iniciatīvas, 
darbiniekam radušies sakarā ar viņam piederoša darba aprīkojuma (kas, atbilstoši darba līgumam, tiek izman-
tots darba vajadzībām) nolietošanos (amortizāciju) (DL 76.pants). Tāpat darba devējs atlīdzina izdevumus, kas 
saistīti ar darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu (DL 96.p.) u.c.
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Finansiālā riska 
neuzņemšanās

Uzņemas pats finansiālu 
risku

Uzņēmējs gūst peļņu vai zaudējumus konkrēta pasūtījuma izpildes rezultātā.
Darbinieks, savukārt, tieši neatbild par to, cik ir nopelnījis viņa darba devējs. Nosacījumi, ka darbinieks saņem 
prēmiju atkarībā no pārdošanas pieauguma, nevar tikt uzskatīti pa finansiālā riska uzņemšanos
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Nodokļus nomaksā 
darba devējs

Nodokļus maksā 
uzņēmējs

Ja uzņēmējs ir juridiskā persona vai fiziskā persona, kas ir reģistēta kā pašnodarbinātais, tad tā pati nomaksā 
nodokļus. Ja uzņēmējs ir fiziska persona, kas nav pašnodarbināta, pasūtītājs nomaksā nodokļus.

BEigāS BūtiSKāKAiS:
•	 darba	attiecībām	kļūstot	elastīgākām,	arvien	grūtāk	ir	nošķirt	darba	līgumu	no	uzņēmuma	līguma.	Liela	daļa	augstāk	norādīto	pazīmju	atse-
višķos gadījumos piemīt abiem līgumu veidiem;
•	 visos	gadījumos,	kad	pastāv	šaubas	par	to,	vai	konkrētais	līgums,	kura	priekšmets	ir	zināma	darba	veikšana	par	noteiktu	atlīdzību,	uzskatāms	
par darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, nepieciešama rūpīga visu šā līguma elementu analīze (jo īpaši no darbinieka pakļaušanās noteiktai 
darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem viedokļa)ix;
•	 ja	ir	noslēgts	uzņēmuma	līgums,	personai	nepienākas	Darba	likumā	noteiktās	garantijas	(atvaļinājumi,	atlaišanas	ierobežojumi	u.c.);
•	 lai	piedzītu	neizmaksāto	atlīdzību	par	paveikto	darbu,	uzņēmējam	būs	tiesā	jāmaksā	valsts	nodeva.
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i Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zin.redakcijā. Otrs, papild.izd. R., 2000, 523.-524.lpp.)
ii Zvērinātu advokātu birojs „Lejiņš, Torgāns un Partneri”. Zinātnisks pētījums “Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizācijas nepieciešamība un aktuālo privāt-
tiesiskā regulējuma tendenču (UNIDROIT, ELTP) iespējamā ietekme uz Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizāciju”, Rīga, 2007. g. aprīlis – decembris
iii Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zin.redakcijā. Otrs, papild.izd. R., 2000, 526.lpp.)
iv R198 Employment Relationship Recommendation, 2006
v Augstākās tiesas Senāta spriedums Lietā Nr. SKC-152/2008
vi Sk. Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 2.2 daļu, kurā ir iestrādāti SDO rekomendācijas Nr.198 noteikumi
vii E.Kalniņš. Darba līguma rakstveida formas neievērošanas tiesiskās sekas. Publicēts: Jurista Vārds, 11.03.1999. Nr.9 (116)
viii Augstākās tiesas Senāta spriedums Lietā Nr. SKC-152/2008
ix E.Kalniņš. Darba līguma rakstveida formas neievērošanas tiesiskās sekas. Publicēts: Jurista Vārds, 11.03.1999. Nr.9 (116) 



Laikā no 26. līdz 29. augustam 
notika Eiropas arodbiedrību 
konfederācijas Jauniešu padomes 
seminārs “Vairāk un labāki darbi 
jauniešiem”. 

iRēNA KALNiŅA 

Lsab juridiskā padomniece

Latviju pārstāvēja Sakaru darbinieku 
arodbiedrības juridiskā padomniece 
Irēna Kalniņa. Konference tika atklā-
ta ar Jauniešu padomes prezidenta 
Tomasa Jasinska runu. Tika konsta-
tēts, ka pastāv 21% bezdarbs. Turklāt 
jaunieši bezdarbu izjūt divkāršā ap-
mērā, ko pierāda statistika (41% Spā-
nijā). Šos datus apstiprināja arī Bian-
ca Busuioc, Eiropas Komisijas pār-
stāve, norādot, ka Eiropas Savienībā 

bez darba ir 56 milj. jauniešu. Tāpat 
Eiropas Komisijas pārstāve atzina, ka 
šobrīd ir vērojama darba tirgus seg-
mentācija, kuras iemesli: jauniešiem 
ir piedāvāti zemu atalgoti darbi un 
īsiem termiņiem (precarious jobs). 
Vēl tika konstatēts “tilta” trūkums no 
izglītības uz darba tirgu. Piemēram, 
Somijā: izglītības sistēma teicama, 
tomēr ir grūtības ieiet darba tirgū. 
Vācijā: ļoti laba pārejas sistēma no 
izglītības uz darbu. No universitātes 
studenti burtiski “ielec” darba tirgū 
bez grūtībām.

Attiecībā uz jauniešiem princips 
“First to be hired and last to be fired” 
(latv. val. - pirmo pieņem un pēdējo 
atlaiž) nedarbojas, kas saistīts ar Dar-
ba likuma aizsardzību jaunajiem ve-

cākiem, cilvēkiem pirmspensijas ve-
cumā utt. (Latvijas Darba likumā šīs 
normas ir iekļautas 108., 109. pantā 
u.c.) Bezdarbs atstāj postošu ietekmi 
uz jauniešiem ar depresiju, narkoti-
ku lietošanu, nelaimīgu personīgo 
dzīvi un pat pašnāvību mēģināju-
miem. Dānijā ir veikts pētījums, kas 
apliecina, ka līdz ar bezdarba līmeni 
aug arī pašnāvību skaits. Ir nepiecie-
šama ātrāka, efektīvāka un atbildīgā-
ka valsts iejaukšanās, piemēram, kā 
Vācijā un Beļģijā. 

Konferences noslēgumā arod-
biedrības vienojās par protesta pau-
šanu pret esošo situāciju, pieņemot 
deklarāciju. Tika ieteikts visām da-
līborganizācijām atbalstīt manifestā-
ciju 29. septembrī Briselē! 

No 28. jūnija līdz 1. jūlijam jau 6. 
gadu viesmīlīgā Palanga pulcināja 
arodbiedrību jauniešus uz Baltijas 
jūras reģiona valstu arodbiedrību 
jauniešu vasaras skolu. 

iLzE MihAiLoVA, 

Lbas arodbiedrību darba 

koordinētāja

Šogad Starptautiskās Arodbiedrī-
bu konfederācijas (ITUC)  un 
Viseiropas Reģionālās padomes 
padomes (PERC) organizētās sko-
las dalībnieku vidū bija arodbied-
rību jaunieši no Krievijas, Balt-

krievijas, Ukrainas, Moldovas, 
Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un 
Zviedrijas.

 Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienības jauniešu delegācijas sastāvā 
bija septiņi jaunieši, kas  pārsvarā 
strādā kā organizatori un biedru ie-
saistes speciālisti savās arodbiedrību 
nozarēs. Šogad darba grupās galve-
nais uzsvars bija uz tādām tēmām kā 
jauniešu migrācijas problēmas, jau-
niešu līderisms arodbiedrībās, sa-
biedrisko attiecību, komunikācijas 
līdzekļu – gan iekšējo, gan ārējo - no-
zīme, strādājošas jaunatnes aizsar-

dzības stiprināšana krīzes apstākļos.
 Darba grupā „Jauniešu iespējas 

uzvarēt arodbiedrību vēlēšanās” tika 
runāts, cik demokrātiski ir lēmuma 
pieņemšanas procesi arodbiedrībās, 
jo pārsvarā arodbiedrības tiek pār-
valdītas no augšas uz leju (arodbied-
rības līderis izlemj visus jautājumus, 
nekonsultējoties ar biedriem), arod-
biedrību pirmorganizācijās ir liela 
darba devēja ietekme. Grupas dalīb-
nieki izvirzīja dažādas idejas, kā ie-
tekmēt lēmumu pieņemšanu arod-
biedrībās, neesot „pie varas”. Kā po-
zitīvo piemēru varēja minēt skolas 
dalībnieku Vjačeslavu Rufalu no 
Moldovas, kurš bija jaunievēlētais 
savas nozares arodbiedrības priekš-

sēdētājs.
Darba grupas „Arodbiedrību tie-

sības” darba laikā tika secināts, ka 
katrā valstī tiek pārkāptas vai ierobe-
žotas arodbiedrību tiesības, ka arod-
biedrību darbu traucē gan darba de-
vēji, gan valdība. Tika izstrādātas arī 
ITUC adresētas rekomendācijas. 
Nadine Tevenete aicināja arī jaunie-
šus būt aktīvākiem ziņotājiem par 
arodbiedrību tiesību pārkāpumiem 
katram savā valstī.

Jaunieši atzina, ka interesanta pie-
redze bija arī dalība arodbiedrību  
informatīvajā Vasaras patruļā Klai-
pēdas ielās un pie lielākajiem tirdz-
niecības centriem, kur sezonālos 
darbos ir iesaistīti daudzi jaunieši.

No 30. jūlija līdz 1.augustam ar 
LizDA Rīgas pilsētas organizācijas 
atbalstu notika 6. Baltijas arod-
biedrību jauniešu nometne -  
Bārbeles pagastā pie Rukšu ezera. 
Nometnē piedalījas dažādu nozaru 
jaunieši no Latvijas (LBAS), igauni-
jas (EAKL) un Lietuvas (LPSK)

iVEtA FLESNERE, lbas jauniešu 

padomes priekšsēdēTāja

Nometnes dalībnieki dalījās pie-
redzē par jaunatnes politikas vei-
došanas principiem, apmainījās 
idejām par arodbiedrību jauniešu 
apmācību formām. Notika darbs 
arī pie Baltijas arodbiedrību jau-
niešu foruma norises plānošanas, 
kurš šoruden notiks Lietuvā.

Nometnes trešajā dienā jau-
niešiem bija iespēja tikties ar 
LIZDA priekšsēdētāju Ingrīdu 
Mikiško un uzdot jautājumus par 
jaunumiem LIZDA darbībā un 
jautājumus, kas skar jauno peda-
gogu ikdienas darbu.

Protams, neizpalika arī  sportis-
kas aktivitātes, atpūta pie ezera,  
prāta spēles, vakara sarunas un ka-
vēšanās atmiņās par pirmajām no-
metnēm, skatoties fotogrāfijas un 
atceroties dažādus notikumus.

Prieks, ka nometne katru gadu 
pulcē arvien vairāk dalībniekus, jo tā 
ir lieliska iespēja neformālā gaisotnē 
satikt gan pašmāju, gan kaimiņvalstu 
kolēģus, iegūt jaunu pieredzi, iedves-
mot vienam otru jauniem darbiem  
un vienkārši labi atpūsties. 
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vairāk un labāki darbi jauniešiem

vasaras skola palangā

Baltijas  
pieredze

 BALtiJAS ARoDBiEDRĪBU JAUNiEŠU NoMEtNē AizVADĪtAJā VASARā

 FoTo no lbas arhīva



LtDA jau vēsturiski ir izveidoju-
sies laba sadarbība ar Liepājas 
reģionālo arodbiedrību centru, jo 
šajā Kurzemes pilsētā darbojas 
viena no ilgtspējīgākajām un 
lielākajām LtDA arodorganizāci-
jām – Liepājas reģionālā tirdznie-
cības darbinieku arodbiedrība.

MAiRA MUcENiEcE, 

Ltda priekšsēdētāja 

Kad šovasar, turpinot LTDA izbrau-
kuma mācību - informācijas dienu 
tradīciju, par norises vietu tika iz-
raudzīts Talsu novads, bija skaidrs, 
ka vēlamies iepazīstināt savus aro-
dorganizāciju priekšsēdētājus ne ti-
kai no Kurzemes, bet visas Latvijas 
ar jauno Liepājas reģionālā arod-
biedrību centra vadību. Bez tam ie-
plānotajai pēdējo Darba likuma 

grozījumu izskaidrošanai nemaz 
nevarējām iedomāties piesaistīt ci-
tus speciālistus „no malas”. Tādējādi 
5. augustā Liepājas reģionālā centra 
vadītājs un LBAS reģionālais koor-
dinators Kurzemē Toms Meiers un 
konsultants darba tiesību un darba 
drošības jautājumos Guntis Gūtma-
nis sniedza savus komentārus par 
Darba likuma grozījumu un citu 
normu praktisku piemērošanu un 
dalījās pieredzē par biežāk konstatē-
tajiem pārkāpumiem un to novēr-
šanas veidiem. Tikšanās laikā izvēr-
tās diskusija ar visu LTDA izbrau-
kuma dalībnieku līdzdalību, kurā 
iesaistījās arī  ilggadējais  
LTDA sociālais partneris, SIA „Nā-
rone” valdes priekšsēdētājs Guntis 
Balodis. Viennozīmīgi tika uzsvērta 
arodbiedrības un darba devēja sa-

darbības darba tiesisko attiecību jo-
mā lielā nozīme. Liepājnieki arī ie-
pazīstināja klātesošos ar ieceri izvei-
dot Trīspusējās sadarbības padomi 
Talsos, kas ieguva vietējā darba de-
vēja un arodorganizācijas pārstāvju 
atbalstu.  

Bet vislielāko atzinību pelnījis 
LBAS Liepājas reģionālā konsul-
tanta un koordinatora paveiktais 
jaunas arodorganizācijas tirdznie-
cības nozarē – SIA „Plus Punkts” 
(preses izdevumu un ikdienas 
preču kioski) nodibināšanā. 30. 
jūlijā Liepājas reģionālā arodbied-
rību centra vadība savās telpās no-
organizēja arodorganizācijas dibi-
nāšanas sapulci. Pirms tās LTDA 
bija nosūtījusi centram statūtus, 
iesniegumu par iestāšanos arod-
biedrībā veidlapas, kā arī sniegusi 

informāciju par līdzšinējo dažu šī 
uzņēmuma Rīgas kioskos strādā-
jošo individuālo biedru problēmu 
risināšanu. Arī centrs palīdzējis 
sagatavot darbinieku vēstuli uzņē-
muma vadībai  par darba laika 
jautājumu. LTDA ir uzņēmusi 
jauno arodorganizāciju savā sastā-
vā, piešķirot tai reģistrācijas nu-
muru, kā arī sazinājusies ar  
priekšsēdētāju un vienojusies par 
turpmāko darbību. Atzīstami, ka 
pēc šī fakta paziņošanas atklātībā 
sākuši sarosīties Rīgas kiosku dar-
binieki. Neskatoties uz to, ka jau-
nā arodorganizācija ir skaitliski 
neliela, šis ir patiesi labs sākums 
reģionālo arodbiedrību centru 
praktiskam ieguldījumam jaunu 
arodbiedrības biedru piesaistei 
nozarēs. 

Kopš 2002. gada beigām cēsīs 
ļoti veiksmīgi darbojas Koope-
ratīvā krājaizdevu sabiedrība, 
kura dibināta „pēc interešu 
kopības” – uz cēsu rajona 
tirdzniecības  
arodorganizācijas bāzes. 

SANitA LoRENcE

Cēsu rajona Tirdzniecības arodor-
ganizācijas līdere (jau 14 gadus)  
un krājaizdevu sabiedrības grā-
matvede Gaida Jonāse stāsta, ka tas 
ir reāls atbalsts arodbiedrību bied-
riem un arī piesaistīšanas veids 
arodbiedrībai. Ir tādi, kuri pat iz-
beiguši darba attiecības, tomēr pa-
liek krājaizdevu sabiedrībā un tur-
pina maksāt biedru naudas. 

Cēsu rajona patērētāju biedrības 
valdes priekšsēdētājs un krājaizde-
vu sabiedrības valdes priekšsēdē-
tājs Ādolfs Zeļonka uzskata, ka var 
labi sadarboties ar arodbiedrību, jo 
ar tās vadību izdodas vienoties par 
kopīgiem mērķiem. 

Aizdevums krājaizdevu sabiedrī-
bā izmaksā 1,5% mēnesī – maksimā-

lais apjoms ir 1400 latu, taču galve-
nokārt cilvēki ņem nelielas summas. 
Ir iespējams arī maksāt tikai procen-
tus un pamatsummu atdot termiņa 
beigās. Daudzi ņem, lai sagatavotu 
bērnus skolai – pa 200 latiem uz ga-
du. Reizēm pietrūkstot naudas, ko 
izsniegt, - pieprasījums ir liels. Paš-
laik aizdevumi izsniegti gandrīz 80 
cilvēkiem, un Gaida Jonāse tiek ar 
visiem galā. Gaidai izdodas tikt galā 
arī ar tiem, kuri laikus nenomaksā 
parādus. Spriežot pēc dzirdētā, viņai 
ir „krampis”.

Cēsu patērētāju biedrībā ie-
tilpst 17 veikali un viena ceptuve. 
Tai joprojām pieder arī divas lie-
las ēkas pašā Cēsu pilsētas centrā. 
Lai izdzīvotu, darba devējs sadar-
bībā ar arodbiedrību pievērš lielu 
uzmanību izdevumu samazinā-
šanai, tomēr visas darba vietas ir 
sakārtotas tā, lai nebūtu jācieš ne 
darbiniekiem, ne viņu tirgotajai 
produkcijai. Par darbiniekiem 
arodbiedrība rūpējas gan svētkos, 
gan ikdienā. Lielajiem – dāvanu 
kartes, bet bērniem ir paciņas ne 

vien Ziemassvētkos, bet arī pir-
majā skolas dienā.

Tomēr vislielākais atspaids grū-
tos brīžos ir krājaizdevu sabiedrī-
ba, kas pieejama ikvienam arod-
biedrību biedram – tas arī motivē 
strādājošos stāties arodbiedrībā un 
kārtīgi maksāt saņemtos aizdevu-
mus, jo tos, kuri nepilda savas sais-
tības, valde var izslēgt, un tādi ga-
dījumi diemžēl arī ir bijuši.

Krājaizdevu sabiedrības pašu 
kapitāls (pajas, papildpajas u.c. 

līdzekļi) ir 14 tūkstoši latu, un tas 
ir pietiekams garants veiksmīgai 
darbībai. Bet sācies viss ar to, ka 
20 arodbiedrības biedri katrs ie-
guldījuši kopējā kasē pa 100 la-
tiem, un – izieta apmācība Finan-
šu kapitāla un tirgus komisijā, lai 
saņemtu licenci. Ieguldītais darbs 
tagad nes augļus un dod iespēju 
palīdzēt biedriem kritiskās situā-
cijās. Jāuzslavē cēsinieki par tāl-
redzību – viņu pieredzi ir vērts 
ņemt par paraugu. 
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LBAS reģionālie koordinatori –  
dalīborganizāciju palīgi 

Palīdz, kad cilvēkiem grūti

 g.JoNāSE (no labās) UN ā.zEļoNKA sarunās bieži rod kompromisus, kā veiksmī-

gāk saimniekoT darbinieku inTeresēs

 FoTo saniTa lorence
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Mūža sirdsdarbs
Valda Stanne, veselības un 
sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības cēsu nodaļas 
līdere  un  cēsu klīnikas steri-
lizācijas nodaļas virsmāsa, 
visu mūžu dziedājusi ansam-
bļos, tāpēc arī prot ap sevi 
veidot labu komandu un 
sadarboties. Moto: nedomāt, 
ko man dos, bet ko es varu 
dot! Valda ar prieku ada ne 
vien savējiem, bet arī  
labdarībai. Atvaļinājumu ņem 
pavasarī – kad dabā viss 
mostas un dzied, tad Valda 
rosās pa dārzu.

SANitA LoRENcE

Eiropas Arodbiedrību konfede-
rācijas izsludinātās Viseiropas 
protesta akcijas ietvaros Latvijas 
Veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrība līdz ar 
citām organizācijām vairākus 
mēnešus vāca parakstus sūdzībai 
Eiropas Ombudam par Eiropas 
Komisijas rīcību, ļaujot paslikti-
nāt veselības aprūpi Latvijā. Sa-
vākti vairāk nekā 50 000 paraks-
tu. Cēsu pusē, ieskaitot Smilteni 
u.c. apdzīvotās vietas, savākti 
vairāk nekā četri tūkstoši pa-
rakstu. 

Stāsta Valda Stanne: - Jau ie-
priekš zināju, ka bijušā Cēsu ra-
jona robežās man būs jāorganizē 
parakstu vākšana, tāpēc izveido-
ju stingru plānu. Kopumā aptvē-
rām 11 vietas un vēl astoņas ģi-
menes ārstu prakšu vietas – to 
saraksts bija publicēts rajona 
laikrakstā.

Atsaucība bija ļoti liela. 14. 
augustā izgājām pilsētas centrā, 
četrarpus stundas nostrādājām. 
Sirsnīgi pateicos čaklajiem kolē-
ģiem, iestāžu vadītājiem, pašval-
dībai, milzīgs paldies Sarkanā 
Krusta jauniešu centram un, 
protams, visiem, kuri parakstī-
jās. Tiesa gan, bija arī daudz 
vienaldzīgo.  

MācĪBAS DESMit gADU 
gARUMā 
Cēsu veselības un sociālās aprū-
pes darbinieku arodbiedrību va-
du kopš 1992. gada. Ievēlēja gan 

mani ar lielu lūgšanos. Tolaik 
Cēsu arodcentrs bija ļoti aktīvs, 
tagad diemžēl vairs tā nav. Des-
mit gadu garumā mācījāmies no 
zviedriem – pārņēmām viņu 
arodbiedrību pieredzi. Septiņi 
cilvēki turpināja mācības arī ot-
rajā sadarbības projektā. Tajā 
laikā apguvu svarīgākās šim dar-
bam nepieciešamās iemaņas psi-
holoģijā – kā komunicēt, kā or-
ganizēt pārrunas, sadarboties ar 
citiem.

Pamazām daudz kas no Zvied-
rijā redzētā ir pārņemts arī pie 
mums – ieviests iestāžu darbā, 
mainījusies attieksme pret cilvē-
kiem, paplašinājies arodbiedrības 
darbalauks, kā cilvēki tās uztver, 
kā rūpēties par biedriem... Darba 
vietās sāk parādīties atpūtas ista-
bas, kur iespējams paēst pusdie-
nas un uzvārīt kafiju.

SVARĪgi - SAgAtAVotiES
90. gados darba devēju attieksme 
bija diezgan kareivīga – ko tā 
arodbiedrība grib? Arī man nā-
cās vienu tādu darba devēju sa-
tikt, jo pirmajā reizē viņš no mū-
su tikšanās ”aizlaidās”, bet galu 
galā pat kļuvām par draugiem. 

Arodbiedrības valdi veidoju 
tā, lai no katras nodaļas būtu 
viens pārstāvis. Pēc tam viņus 
pamazām apmācīju. Šajos 18 ga-
dos ir izveidojies uzticams un 
kārtīgs valdes kolektīvs. 

Esmu apmācījusi valdi, kā pa-
reizi jāraksta iesniegumi, kā iz-
skatās tie dokumenti, kuri mums 
ir apgrozībā, kā jāraksta proto-
koli, darba kārtība. Esmu arī rī-
kojusi nelielus seminārus, kā sa-
gatavoties iešanai pie darba de-
vēja. Nevar tā: „Ēēē, man te...” 
un izvilkt četrās kārtās salocītu 
papīrīti... O, darba devējam tik 
to vien vajag! Es mācu, ka vien-
mēr iepriekš ir jāsagatavojas 
pirms iet pie darba devēja – jā-
padomā, kā pasniegt savu jautā-
jumu. Izmantoju to, ka vietējās 
slimnīcas avīzītē bija atvēlēta 
vieta arodbiedrības ziņām, kur 
ievietoju arī informāciju par lie-
tišķām sarunām, etiķeti, kā ru-
nāt un kā uzvesties. Arodbiedrī-

bas cilvēkam jābūt drošam un 
sagatavotam, jāprot sevi pa-
sniegt, arī vizuāli.

Gadu pēc projekta beigām 
mums bija brīvi jāstrādā un jā-
pierāda zviedriem, ka to apgūto 
teoriju mēs pielietojam praksē. 
Un tad šī bija tā vieta, kur to ar 
saviem biedriem varēju izdarīt. 

Sakarā ar reformām esam zau-
dējuši daudzus biedrus (ap 170),  
jo darbinieku skaits strauji sama-
zinājās. 

ARoDBiEDRĪBA  
VAR PALĪDzēt
Ja ir skaidri zināms, ka darbinie-
ku skaita samazināšanas ietvaros 
nedrīkst samazināt kādu no ama-
tiem, kuru darba devējs nolēmis 
likvidēt, tad arodbiedrības valde 
lemj par šo jautājumu. Taču 
pirms tam – pa nodaļām uztaisu 
aptauju, lai kolektīvs pasaka. Šā-
dos gadījumos tam tomēr ir zi-
nāms svars. 

Lai panāktu kompromisu, 
darba devējam un arodbiedrībai 
ir jārunā ļoti tieši. Protams, ne-
kas diemžēl nav darāms, ja pre-
tējā puse turas tikai pie savas 
taisnības. 

ARhĪVA NozĪME
Esmu iemācījusies, ka būtiska 
nozīme ir arhīva veidošanai sa-
rakstē par dažādiem jautāju-
miem. Ja darba devējs kaut ko 
iesūta rakstiski, mēs arī rakstiski 
viņam atbildam. Ir gadījumi, kad 
uz arodbiedrību atnāk ļoti sa-
traukts arodbiedrības biedrs un 

saka: „Es vairs nevaru, mani ēd 
nost...” Aprunājamies, un es lū-
dzu: „Lūk, te ir papīrs, uzraksti. 
Nevaru iesākt izskatīt šo problē-
mu, ja man nav rakstiska iesnie-
guma.” Tad bieži gadās, ka viņš 
neko neraksta. Tie ir vergu gēni 
– ka tik ļoti bail...

JAUNā MAiŅA
Jauni cilvēki stājas, skatās, pra-
sa – kāds man labums būs, ko 
man dos arodbiedrība? Tad 
man jārāda koplīgums – tas ir 
pirmais, ar ko es varu piesais-
tīt. Tajā paredzēta ļoti laba pa-
līdzība, ko cilvēki arī labprāt 
izmanto. Darbiniekiem iespē-
jams arī apdrošināties pret ne-
laimes gadījumiem. Ļoti bieži 
saņemu pateicības par to, ka 
cilvēkiem ir palīdzēts, arī tīri 
tehniski, dažādas papīru būša-
nas kārtojot. 

DARBA  
DEVēJA PALĪgS
Katrā mājā gribas, lai būtu miers. 
Šī slimnīca man ir kā mājas, un 
gribas, lai te valda miers. Taču tur, 
kur ir daudz sieviešu, ir diezgan 
grūti saglabāt mieru. Nedrīkst ļaut 
klačoties, runāt nepatiesību, jāsa-
ka: „Nāc, izrunāsim!” Arī darba 
devējam vajag mieru, un ir brīniš-
ķīgi, ja viņš var paļauties, ka arod-
biedrība palīdzēs šo mieru radīt. 
Tad arī darba rezultāti ir labāki. 
Man ir ļoti labs kontakts ar darba 
devējiem. Arodbiedrība ir darba 
devēja palīgs. Mums ir kopīgi 
mērķi – kopīgs ceļš.  

 VESELĪBAS UN SociāLāS APRūPES DARBiNiEKU ARoDBiEDRĪBAS cēsu nodaļas 

līdere valda sTanne par novada mediķiem Tur rūpi no 1992. gada

 FoTo saniTa lorence
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Mūža sirdsdarbs jaunas vēsmas skolotāju un zinātnieku cunftē
No viduslaikiem līdz mūsdienām 
Rīgas sirdī ir saglabājušās Kalē-
ju, Audēju, Aldaru un tirgoņu 
ielas, kuras tika nodēvētas par 
godu kalēja, audēja, aldara, 
tirgoņa arodiem. Uz šīm ielām 
agrākos laikos atradās arī minē-
to arodu apvienības jeb cunftes, 
pie kurām amatnieki demonstrē-
ja savas prasmes un veikumus. 
Piemēram, kalēji kā sava darba 
rezultātu rādīja kalumus un 
audējas auda audumus, kurus 
turpat uz ielas pilsētas viesi 
varēja arī iegādāties.

EDgARS gRigoRJEVS, Lizda sabiedrisko 

attiecību speciāLists

Taču līdz pat mūsdienām galvas-
pilsētā vēl neviena iela nav nodēvē-
ta par Skolotāju  vai Zinātnieku ie-
lu, lai cildinātu šos arodus. Bet, ja 
šādas ielas viduslaikos būtu bijušas, 
tad ko skolotāji un zinātnieki pilsē-
tas viesiem rādītu, kā sava aroda 
veikumu? Šis jautājums ir par sko-
lotāju darba rezultātu, jo kalējs va-
rēja saskaitīt, cik pakavi izkalti, au-
dēja novērtēja savu audumu daiļu-
mu, bet kā skolotājs varētu parādīt 
paveikto? Vai kā zinātnieks varētu 
parādīt savu atklājumu nozīmību?

Arī mūsdienās jautājums ir par 
pedagogu darba rezultātu, un kā 
mēs to novērtējam. Vai rezultāts ir 
bērnu skaits skolā un cik absolven-
tu ir mācību gada beigās? Vai re-
zultāts ir skolēnu atzīmes un līme-
ņu kopvērtējums eksāmenos? Vai 
tomēr pedagoga darbā rezultāts ir 
kaut kas cits?

Šie jautājumi par rezultātu, tā 
kvalitāti un aroda misiju ir Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA) viens no 
jaunajiem darbības virzieniem 
turpmākajiem pieciem gadiem. Jo 
uz darba kvalitāti, rezultātu, ko ie-
liekam savos skolēnos, un darba 
algu ir jāskatās kopumā, atsevišķi 
neizdalot tikai atalgojumu, darba 
aizsardzību un vidi.

Jaunas vēsmas LIZDA darbībā 
ienesīs arī jaunā LIZDA priekšsē-
dētāja Ingrīda Mikiško, kas tika ie-
vēlēta LIZDA V Kongresā 2010.
gada 22. maijā. Ingrīda ir izgājusi 
cauri gandrīz visiem izglītības pos-
miem, sākot ar vēstures skolotājas 
pieredzi, Jelgavas rajona neklātie-

nes vidusskolas direktores pienā-
kumiem, Jelgavas rajona pieaugušo 
izglītības centra direktores un Lat-
vijas  Pieaugušo izglītības apvienī-
bas vadītājas amatam. I. Mikiško ir 
sociālo zinātņu maģistre organizā-
ciju un sabiedrības pārvaldē, kā arī 
ir piedalījusies vairāku starptautis-
ko pētījumu izstrādē par priekšlai-
cīgi skolu pametušo jauniešu rein-
tegrāciju izglītībā. Jaunievēlētā 
LIZDA priekšsēdētāja ir Eiropas 
Pieaugušo izglītības  asociācijas 
valdes locekle. Saistībā ar pedago-
gu darba rezultātu un izglītības 
kvalitāti Ingrīda Mikiško uzsver:

„Šobrīd sabiedrībā mēs runājam 
tādā līmenī – ir kvalitāte izglītībai 
vai nav. It kā ir akreditācija, licen-
cēšana un daudzas citas lietas, bet 
jāskatās, vai šie kritēriji tiešām pa-
rāda, ko mēs dodam bērniem. Jo 
galvenais patērētājs tomēr ir sko-
lēns, un uz viņu arī  mums vajadzē-
tu orientēties un skatīties tālāk, vai 
viņš ir gatavs iet dzīvē vai nē.”

Savukārt jauni arodbiedrības 
darbības pamatvirzieni tika no-
teikti LIZDA V Kongresa rezolūci-
jā „Par pieejamu, kvalitatīvu un 
resursefektīvu izglītību un zinātni 
– valsts ilgtspējīgas attīstības pa-
matu”. Rezolūcijā LIZDA biedri 
pauž uzskatu, ka Latvijā uzsāktās 
reformas izglītībā un zinātnē ir 
svarīgi īstenot, ne tikai paredzot īs-
termiņa ieguvumus, bet balstīt tās 
uz zinātniski un ekonomiski pa-
matotu ilgtermiņa darba tirgus 
prognozi, kas sekmētu valsts ilgt-
spējīgu attīstību. LIZDA biedri uz-
skata, ka darba samaksas sakārto-
šana no valsts un pašvaldību bu-
džeta jārisina konsekventi, lai vie-
nādas izglītības un profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem 
būtu nodrošināts līdzvērtīgs un 
profesijai atbilstošs atalgojums.

Kongresā noteiktie darbības 
virzieni turpmākajiem pieciem 
gadiem ietver arī vairākas prasī-
bas 10. Saeimai un tās jaunizvei-
dotajai valdībai. Piemēram, finan-
sēšanas modelī „Nauda seko sko-
lēnam” nodrošināt finansējumu 
līdz Ls 750 uz vienu skolēnu. LIZ-
DA kopīgā darbā centīsies panākt, 
ka jaunā Saeima un valdība spētu 
iedzīvināt rezolūcijā noteiktās 
arodbiedrības prasības ar reāliem 

darbiem.
Ar LIZDA V Kongresa mate-

riāliem, tajā skaitā rezolūciju, pra-
sībām 10. Saeimai un valdībai, ik-
viens interesents var iepazīties 
LIZDA jaunājā mājas lapā. www.
lizda.lv šobrīd ir viens no redza-
mākajiem jauninājumiem, lai vei-
cinātu LIZDA biedru un sabiedrī-
bas informētību par arodbiedrību 
un tās veikumu, biedru interešu 
aizstāvību un iespējām, aktualitā-
tēm izglītības un zinātnes jomās, 
noderīgiem resursiem darba tiesī-
bās, aizsardzībā, samaksā, arodor-
ganizāciju darbībā, izglītībā. LIZ-
DA jaunajā mājas lapā ir iekļauti 
interaktīvie elementi – svarīgu 
notikumu kalendārs, apmeklētāju 
aptaujas, LIZDA darbinieku un 
nozares speciālistu blogs jeb tī-
mekļa žurnāls ar iespēju komentēt 
ierakstus, foto galerijas, iespēja 
uzdot jautājumus tiešsaistē un ci-
tas iespējas.

LIZDA aicina savus biedrus kļūt 
par aktīviem dalībniekiem un ie-
saistīties arodbiedrības aktivitātēs, 
sekot līdzi aktualitātēm jaunajā 
mājas lapā un izteikt viedokli par 
konkrētiem jautājumiem, piemē-
ram, par pedagogu 40 darbastundu 
nedēļu, kvalifikācijas līmeņiem un 
darba algu, finansēšanas modeli 
„nauda seko skolēnam”, pirmssko-
las izglītības iestāžu pedagogu dar-
ba samaksu no valsts budžeta, sko-
las gaitu uzsākšanu no sešiem ga-
diem, pedagogu pārkvalifikācijas 
iespējām u.c. Jo, ja mēs esam kopā, 
tad esam vienots spēks, un mums 
nekas nav neiespējams!

„Novērotāja loma man vienmēr 
iedvesusi šausmas. Kas es esmu, ja 
nepiedalos? Lai es dzīvotu, man jā-
kļūst dalībniekam!” (Antuāns de 
Sent - Ekziperī) 

„ŠoBRĪD SABiEDRĪBā 
MēS RUNāJAM tāDā 
LĪMENĪ – iR KVALitātE 
izgLĪtĪBAi VAi NAV. it Kā 
iR AKREDitāciJA, 
LicENcēŠANA UN 
DAUDzAS citAS LiEtAS, 
BEt JāSKAtāS, VAi ŠiE 
KRitēRiJi tiEŠāM 
PARāDA, Ko MēS 
DoDAM BēRNiEM. 
Jo gALVENAiS 
PAtēRētāJS toMēR iR 
SKoLēNS, UN Uz ViŅU 
ARĪ  MUMS VAJADzētU 
oRiENtētiES UN 
SKAtĪtiES tāLāK, VAi 
ViŅŠ iR gAtAVS iEt DzĪVē 
VAi Nē.” 

ingrīda mikiško
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Nedrīkst atstāt pašplūsmā
AS „cēsu alus” arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Laila ābola šo 
pienākumu ar sirdsdegsmi un 
ieinteresētību veic piecus gadus, 
šogad ievēlēta arī par Lauksaim-
niecības un pārtikas nozaru 
arodbiedrības (LPNA) priekšsēdē-
tāja vietnieci. Uzņēmumā viņa 
strādā no 1983. gada, patlaban 
viņas amats ir – laboratorijas 
vadītāja. Arodbiedrība uzņēmumā 
„cēsu alus”  darbojas jau no 
padomju laikiem. Vasarā uzņēmu-
mā ir ap 210 darbinieku, ziemā  
- 170, no tiem arodbiedrības 
biedri - 76.

SANitA LoRENcE

- Tieši šogad jūsu arodorganizā-
cijā iestājušies daudzi jaunieši. 

- Viņi saprot, ka to vajag, lai būtu 
pasargāts. Daļa jauniešu negrib 
braukt prom, grib cīnīties tepat. Grib 
šo drošības sajūtu, ka, piemēram, bez 
saskaņošanas ar arodbiedrību nevar 
atlaist no darba. Krīze nav tikai eko-
nomikā, tā, pirmām kārtām, ir mūsu 
galvās. Pirms 2 gadiem kopā ar savas 
nozares pārstāvjiem bijām Parīzē, 
piedalījāmies akcijā „Par cienīgu 
darbu”, un tad es redzēju franču un 
poļu arodbiedrības kustību, cik viņi 
visi ir vienoti. Mums ir jālauž tas ste-
reotips, ka arodbiedrības ir tā orga-
nizācija, no kuras kaut ko var dabūt 
par brīvu.

- Arodbiedrībām pārmet, ka tās 
neko nedara, bet cilvēki nesaprot, 

ka viņi paši jau ir tās arodbiedrī-
bas. 

- Es arī dažkārt to dzirdu, bet lielā-
koties no cilvēkiem, kas paši nekur 
neiesaistās. Mēs piedalīsimies arī 29. 
septembra akcijā „Nē – bargai taupī-
bai, jā izaugsmei!”. Oktobrī mums 
uzņēmumā būs arodbiedrību diena, 
mēs runāsim par to, cik daudz šova-
sar esam paveikuši, kur esam piedalī-
jušies, un runāsim par to, ko mēs 
gribam ziemā. Uzņēmuma avīzīte 
„Iesaliņš” iznāk katru mēnesi, infor-
mācija par arodbiedrību ir pieejama, 
un notikumi redzami. Bet, vienalga, 
jautā – kas man par to būs, ja es būšu 
arodbiedrībā? 

Es uzskatu, ka cilvēkus, pirmām 
kārtām, var piesaistīt ar kopīgām  ak-
tivitātēm. Informācijas aprite nozarē 
ir ļoti laba, bet man pašai būtu svarīgi 
apzināt visas organizācijas, kas ir 
mūsu nozarē, lai to vēl uzlabotu. Cik 
fantastiski mēs jūtamies, piemēram, 
LBAS sporta svētkos! Ir vajadzīga tā 
kopības sajūta arī visām nozares or-
ganizācijām. Kopējie pasākumi no-
zarei būtu nepieciešami vismaz reizi 
gadā. Visi, piemēram, ir ļoti apmieri-
nāti ar LBAS jauniešu pasākumiem.

- Jūsu uzņēmumā ar iesaisti 
arodbiedrībā nav nekādu problē-
mu? 

- Mēs esam vienojušies ar darba 
devēju, ka tad, kad cilvēks stājas dar-
bā, viņam tiek sniegta visa informā-
cija par arodbiedrību, un viņš tiek  
iepazīstināts ar koplīgumu. Visa ak-

tuālā arodorganizācijas informācija 
tiek atspoguļota uzņēmuma avīzē. 
Sprunguļi riteņos netiek mesti. 

- Kādu padomu vari dot tiem, 
kam ļoti grūti runāt ar darba devē-
ju, kā motivēt, ka arodbiedrība vis-
pār nepieciešama?

- Kā galveno argumentu es minē-
tu juridisko palīdzību, ko arodbied-
rība var sniegt, - cilvēku aizsardzību 
un darba tiesību aizstāvību. Vien-
mēr privātais uzņēmējs diktēs savus 
noteikumus. Ir taču situācijas, ka 
darbinieki strādā pat bez darba lī-
guma, un darbinieki nezina, vai viņi 
algu saņems un kad saņems, un nav 
nekāda sociālā nodrošinājuma ne 
slimības gadījumā, ne bērniņam 
piedzimstot. Tā ir ļoti liela problē-
ma. Mēs esam starptautisks uzņē-
mums, ar uzņēmuma vadību ir iz-
veidojies ļoti labs dialogs, pie koplī-
guma strādājam kopā, arī apdroši-
nāšanas polišu iespējas izskatījām 
kopā. Šogad pie polises izvēles strā-
dājām vienā komandā ar uzņēmu-
ma vadību – lai tā būtu maksimāli 
laba, lai darbinieks – vai tas būtu in-
ženiertehniskais personāls, vai  cits 
- var iziet visas medicīniskās apska-
tes un griezties pie mediķiem bez 
maksas. Uzņēmums ir sociāli atbil-
dīgs, un to nedrīkst pazaudēt. Tas ir 
novērtēts jau valsts līmenī – šogad 
saņēmām augstu novērtējumu 
„Ilgtspējas indeksā”

No otras puses, ja uzņēmumā ir 
viss kārtībā, tad darbinieki nesaska-

ta problēmas, kā ir citur. Es bieži 
vien savējiem atgādinu, ka pie 
mums neviens nestrādā bez darba 
līguma, visi saņem algu noteiktā lai-
kā, ir koplīgums, ir specapģērbi, 
cimdi, drošības līdzekļi un citas so-
ciālās garantijas. Tas, kas mums ir 
ikdiena, ne visu uzņēmumu darbi-
niekiem diemžēl ir pieejams.

Cilvēki nedrīkst būt vienaldzīgi 
– tāpēc arī aģitēju, ka visiem ir obli-
gāti jāiet uz vēlēšanām. Vai nu tu ti-
ci, vai netici šai valstij, bet ir kaut 
kāds lēmums jāpieņem – jo mēs šeit 
dzīvojam. Neko nedrīkst atstāt paš-
plūsmā. 

Agnese Tamane, „Cēsu alus” bi-
roja vadītāja un LPNA jauniešu 
koordinatore: - Laila Ābola ir cil-
vēks uz kura pleciem gulstas ne tikai 
smagā atbildības nasta par arod-
biedrības juridisko un finansiālo 
pusi, bet arī biedru saliedēšana un 
arodbiedrības pozitīvā tēla nešana 
biedru un uzņēmuma darbinieku 
vidū. Tomēr Laila lieliski tiek galā ar 
šo, ne pavisam ne vienkāršo, uzde-
vumu un ir iemīļots cilvēks starp 
uzņēmuma darbiniekiem un arod-
biedrības biedriem.  Man, kā jau-
niešu pārstāvei, ar Lailu ir izveido-
jusies ļoti laba sadarbība, jo viņa 
ir ļoti atvērta inovācijām, dažā-
dām jauniešu iesaistīšanas akti-
vitātēm, kas rada sajūtu, ka arī 
mēs spējam ietekmēt lietas un 
aizstāvēt intereses, kuras pārstāv 
mūsu vecākie biedri no LBAS. 

 AS "cēSU ALUS" arodorganizācijas priekšsēdēTāja laila ābola

 FoTo no lbas arhīva
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iesaisties mūžizglītībā! 
iedzīvotāju izglītības un pras-
mju celšana ir viens no Eiropas, 
tostarp arī Latvijas, galvena-
jiem priekšnosacījumiem, lai 
paaugstinātu nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanu. Aug-
stāks darbinieka izglītības un 
prasmju līmenis palielina 
iespējas atrast darbu, izkļūt no 
bezdarba, būt nodarbinātam, 
iegūt labāku darbavietu un 
augstāku atalgojumu.

RUtA PoRNiEcE,  

lbas eksperTe izglīTības un  

nodarbināTības jauTājumos

Neskatoties uz to, ka pēdējos gados 
Latvijas iedzīvotāju izglītības līme-
nis ir uzlabojies, diemžēl joprojām 
gandrīz pusei (48,3%) Latvijas ie-

dzīvotāju nav iegūta nekāda specia-
litāte. 2009. gadā 25,5% iedzīvotāju 
bija ar vispārējo vidējo izglītību, 
22,8% - ar pamatizglītību vai zemā-
ku izglītību. Ekonomiskā krīze pa-
rādīja, ka darbinieki ar zemu kvali-
fikāciju, t.sk., jaunieši, darbu zaudē-
ja visvairāk, tādēļ kvalifikācijas cel-
šana ir ārkārtīgi svarīga, lai uzlabotu 
nodarbinātības iespējas. 

Darba devēja atbildību nosaka 
Darba likuma 96. pants, kurā teikts, 
ka izdevumus, kas ir saistīti ar pro-
fesionālo apmācību vai kvalifikāci-
jas celšanu, sedz darba devējs. Par 
kvalifikācijas celšanu būs atzīstama 
tāda apmācība, kurā darbinieks ie-
gūst, uzlabo vai paplašina savā pro-
fesijā (amatā) nepieciešamās iema-
ņas un zināšanas, kuras ir iespējams 

un nepieciešams praktiski pielietot 
darba devēja labā. Arodbiedrības 
iesaka jau koplīgumos noteikt dar-
ba devēja atbildību darbinieku pro-
fesionālo apmācību vai kvalifikāci-
jas celšanas organizēšanā, kā rezul-
tātā ieguvēji būs abi. 

Otra iespēja ir darbiniekam uz-
ņemties iniciatīvu un izmantot lie-
lisku iespēju - pieteikties bezmaksas 
mūžizglītības kuponam Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā (NVA). NVA 
no š.g. jūlija ikviena nodarbināta vai 
pašnodarbināta persona (izņemot 
valsts civildienesta ierēdņa statusā 
esošu), kas vecāka par 25 gadiem un 
kas pēdējo formālo vai neformālo 
izglītību ir ieguvusi vismaz pirms 
gada vai agrāk, var saņemt kuponu 
profesionālās pilnveides vai nefor-

mālās izglītības apmācību program-
mai līdz Ls 250 projekta „Mūžizglī-
tības pasākumi nodarbinātām per-
sonām” ietvaros. 

NVA sedz mācību maksu par 
profesionālās pilnveides izglītības 
programmas apguvi – līdz 250 la-
tiem, savukārt par neformālās iz-
glītības programmas apguvi – līdz 
3 latiem par stundu, bet kopā ne 
vairāk kā 250 latus. Ja izvēlētās iz-
glītības programmas izmaksas 
pārsniedz noteikto atbalsta apmē-
ru, izmaksu starpība personai jā-
sedz pašai. 

Sīkāku informāciju var iegūt NVA 
mājas lapā - http://www.nva.lv.

Kā pieteikties mūžizglītības  
kuponam? Izmanto zemāk izvietoto 
shēmu!

Informācija par dažādām piere-
dzes apmaiņas braucienu un stipen-
diju iespējām ir atrodama Valsts iz-
glītības attīstības aģentūras mājas la-
pā, sadaļā – „mūžizglītības program-
ma”, kā arī  - „jaunumi”. 

Viens no Mūžizglītības program-
mas pasākumiem ir Caurviju apakš-
programmas mācību braucieni, uz 
kuriem var pieteikties gan izglītības 

pārstāvji, personāla speciālisti, gan 
arī arodbiedrību pārstāvji u.c. spe-
ciālisti. Mācību braucienā, kurš ilgst 
ne ilgāk par nedēļu, dalībniekiem ir 
iespēja apmeklēt izglītības iestādes, 
piedalīties lekcijās, apspriedēs un 
diskusijās par noteiktu izglītības po-
litikas vai ar izglītības sistēmas jau-
tājumiem saistītu tēmu. Pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir līdz š.g. 15. 

oktobrim mācību braucieniem, kas 
notiks no 2011. gada marta līdz 
2011. gada jūnijam. No iesniegta-
jiem pieteikumiem konkursa kārtī-
bā šoruden plānots piešķirt stipen-
dijas 35 cilvēkiem. Stipendija sedz 
transporta, dzīvošanas un uzturēša-
nās izdevumus. Šī ir tikai viena no 
Eiropas piedāvātajām mūžizglītības 
iespējām. 

Vairāk informācijas par mācību 
braucieniem vai par Comenius prog-
rammu (izglītības iestādēm, skolnie-
kiem un skolotājiem), par Leonardo 
da Vinci programmu (juridiskām 
personām), Erasmus programma 
(studentu un pasniedzēju mobilitā-
te), par Gruntvig programmu (pie-
augušo izglītība) meklējiet - http://
www.apa.lv. 

reģisTrācija mūžizglīTības pasākumam

 1. Izdrukā apliecinājumu 

no NVA mājas lapas

2. Aizpilda apliecinājuma 

veidlapu

3. Iesniedz NVA aplieci-

nājumu un uzrāda pasi

NVA filiāles darbinieks 

izvērtē personas 

atbilstību un veic 

reģistrāciju

NVA darbinieks izvērtē 

piešķiramā atbalsta 

apmēru  un izsniedz 

personai kuponu 90% 

vai 100% apmērā (līdz 

250 LVL)

Persona saņem 

kuponu un patstāvīgi 

izvēlas izglītības 

iestādi ar kuru vienojas 

par apmācību

Izglītības iestāde 

apņemas uzsākt 

apmācību un aizpilda 

kupona otro daļu

Persona atgriež 

kupona otro daļu NVA

NVA darbinieks slēdz 

līgumu ar personu un 

izglītības iestādi

Izglītības iestāde 

organizē apmācības

Persona mācāsPersona 

saņem izglītības 

ieguvi apliecinošu 

dokumentu

NVA izsniedz 

nosūtījumu pie 

karjeras konsultanta 

Persona saņem 

individuālu karjeras 

konsultāciju

Persona izvēlas profe-

sionālās pilnveides vai 

neformālās izglītības 

programmu sadarbībā 

ar karjeras konsultantu 

un saņem atzinumu

mūžizglīTības kupona derīguma Termiņš - viens mēnesis

 

apmācības process

 



10 / LBAS VĒSTIS / 28. septembris, 2010 AKTUĀLI / PROJEKTI

LBAS kapacitātes stiprināšanai

Nē – bargai taupī-
bai, jā – izaugsmei! 

 Turpinājums no 1.lpp

Valdības, SVF, PB un EK taupības 
bardzība 2 gadu laikā ir samazinājusi 
vidējo neto darba samaksu par 13% 
no 357 Ls uz 310 Ls, tā ir palielināju-
si bezdarbu, nodarbinātības kritu-
mam sasniedzot 221 tūkst. cilvēku 
jeb 19,5%, tā ir samazinājusi sociālās 
garantijas un cilvēku uzticēšanos 
valsts sociālajai apdrošināšanai. Šī 
gada laikā no janvāra līdz jūlijam 
trūcīgo personu skaits ir palielinājies 
no 89 tūkst. līdz 151 tūkst. jeb par 
70%! Šādā dramatiskā situācijā tur-
pināt algu, darba vietu apcirpšanu, 
nodokļu paaugstināšanu un sociālo 
garantiju ierobežošanu ir rupja poli-
tiska kļūda.

Samazināto PVN likmju paaug-
stināšana sabiedriskajam transpor-
tam, zālēm, laikrakstiem, grāmatām, 
bērnu pārtikai, kā arī gāzes, elektrī-
bas, ūdens, siltuma un malkas piegā-
dēm dos tikai inflācijas kāpumu, 
pensiju, algu un pabalstu vērtības tā-
lāku devalvāciju! Šāds pasākums ne-
dos valdības cerēto finansiālo piene-
sumu, bet gan radīs jaunus zaudēju-
mus (tiešus un netiešus) valsts, paš-
valdību un sociālajā budžetā. Ko 

pozitīvu valstij un pašvaldībām var 
dot, piemēram, SVF lobētais NĪN 
paaugstinājums mājokļiem, kurš var 
sasniegt pat 1500%?!

Mēs esam pret eksperimentiem ar 
Latvijas tautu un netaisāmies pie-
ņemt sociālā sprādziena cienīgus 
piedāvājumus mūsu valstij!

Vai savulaik arodbiedrību prasī-
bas paaugstināt algas, pensijas un 
pabalstus varēja padarīt krīzi dziļāku 
Latvijā? Palūkosimies, kāda ir patie-
sā situācija?

Vidējā darba samaksa pēc nodok-
ļu nomaksas Latvijā nekad nav sa-
sniegusi Lietuvas līmeni. Par Igauni-
ju nemaz nerunājot. Darbaspēka iz-
maksas Latvijā bija un ir ļoti zemas. 
Pirms iestāšanās ES 2003.gadā Latvi-
jā tās bija 2,37 eiro/stundā (vidēji ES 
– 20,81 eiro). Augstākais punkts tiks 
sasniegts 2008.gadā – 5,42 eiro/stun-
dā (tobrīd vidēji ES – virs 22 eiro). 
Kur tad ir bijis tas milzu lēciens? Ja 
pieņemam par labu attīstības tempu 
to, kā šīs izmaksas mainījās līdz 2004.
gadam (kuru mums regulāri iesaka 
valdībām tuvu stāvoši eksperti), tad 
vidējo ES līmeni darbaspēka izmak-
sās mēs sasniegtu tikai pēc 338 ga-
diem, ja „trekno gadu” kāpumu – tad 
aptuveni pēc 42 gadiem...

Sociālajai aizsardzībai Latvijā 

„treknajā” 2007.gadā tika atvēlēti 
694,60 eiro uz 1 iedz. jeb 11% no 
IKP. Savukārt, ES – vidēji 6061,70 
eiro/iedz. jeb 26,4%. Latvijā sociāla-
jām vajadzībām tērētā nacionālā 
kopprodukta daļa ir vairāk kā 2 rei-
zes mazāka, naudas izteiksmē pat 9 
reizes mazāka. Vai varam runāt par 
pārmērībām, par sociālā budžeta iz-
šķērdību? Ja jā, tad vienīgi par pieti-
cības pārmērību...

Atcerēsimies, ka darba ražīgums 
Latvijā ir 58%, darbaspēka izmaksas 
– aptuveni 23-24%, cenu līmenis 
75%, bet IKP 2009.gadā – 49% no 
vidējā ES līmeņa!

Par krīzi ir jāmaksā. Tikai kam? 
Vispirms jau tiem, kas pelnīja miljo-
nus uz finanšu, nodokļu un taut-
saimniecības politikas nesakārtotī-
bas rēķina. Vai mēs esam aplikuši ar 
papildus nodokli banku spekulatīvos 
darījumus, pārmērīgus banku re-
zervju uzkrājumus, kuri netiek iz-
mantoti uzņēmumu kreditēšanai, 
apzināti tukši turētas mājas un dzī-
vokļus, varbūt lielu uzņēmumu peļ-
ņu, kuru krīzes laikā izved no Latvi-
jas? Nē, to mēs nedarām. Bet nodok-
ļus visai sabiedrībai, arī tās mazturī-
gajai daļai – tos Latvijā ir gatavi celt 
uz augšu, nerēķinoties ar cilvēku 
maksātspēju, ir gatavi apcirpt sociālo 

budžetu, samazināt darbavietu skai-
tu. LBAS saka vienprātīgu „Nē - bar-
gai taupībai!”

LBAS uzskata, ka steidzīgi ir jāpa-
augstina ar IIN neapliekamais mini-
mums no 35 līdz 90 Ls, lai uzturētu 
mūsu uzņēmumu konkurētspēju ar 
Lietuvu (90 Ls)un Igauniju (100 Ls). 
PVN samazinātās likmes ir jāsagla-
bā, NĪN var celt tikai ar 25% pieau-
guma limitu 1 gadā, nosakot neap-
liekamo minimumu, ņemot vērā ģi-
menes locekļu skaitu.

Tā vietā, lai turpinātu taupīt un 
samazināt iedzīvotāju reālos ienāku-
mus, mēs piedāvājam veicināt jaunu 
uzņēmumu un darbavietu radīšanu, 
novērst funkciju dublēšanos valsts 
un pašvaldību institūcijās, daudz 
efektīvāk izmantot ES struktūrfon-
du līdzekļus. 

Arī rudenī Eiropas Sociālā fonda 
projekts „Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” turpina 
aktivitāšu realizēšanu reģionos 
un liek pamatus jaunu aktivitāšu 
uzsākšanai.

LiENE LiEKNA, projekTa vadīTāja

Rudens ir „pļaujas laiks” arī reģio-
nālajiem koordinatoriem, jo, ja va-
saras mēnešos ceļš pie darba ņē-
mējiem bija apgrūtināts atvaļināju-
mu perioda dēļ, tad tagad tas ir 
plaši atvērts uzsākto darbu turpi-
nāšanai un jaunu aizsākšanai. Ap-
zinot reģionālos koordinatorus par 
biežāk sastaptajām problēmām, 
kādas ir darba ņēmējiem reģionos, 
jāsecina, ka tās neatšķiras ar valstī 
kopumā novērotajām: darba tiesī-
bu pārkāpumi no darba devēju pu-
ses, nelikumīgi darbinieku atlaiša-
nas gadījumi, spiediens darba līgu-
mu vietā ieviest uzņēmuma līgu-

mus, darba apjoma palielināšana, 
nepalielinot darba samaksu u.c. 
Joprojām tiek strādāts ar jau esoša-
jiem arodbiedrības biedriem, rasti 
risinājumi sarežģītās situācijās dar-
ba vietās, pārslēgti koplīgumi, cen-
šoties iestrādāt tajos papildus labu-
mus darbiniekiem. Tiek iesaistīti 
arī jauni biedri, secinot, ka jopro-
jām darba ņēmēji ir vāji informēti 
par savām darba tiesībām, arod-
biedrības lomu un nozīmi, un ie-
guvumiem, esot arodbiedrībā. Soli 
pa solim tiek dibinātas arī jaunas 
arodorganizācijas uzņēmumos. 
Pakāpeniski notiek darbs pie trīs-
pusējo vienošanos slēgšanas reģio-
nu pilsētās. Reģionālie koordinato-
ri koordinē darbu ar arodbiedrības 
pārstāvjiem, kuri tiek deleģēti šajās 
konsultatīvajās padomēs. Nesen 
šādas vienošanās noslēgtas Jūrma-
lā un Rēzeknē, taču aktīvs darbs 
turpinās pie šādu vienošanos slēg-
šanas Jelgavā un Valmierā.

Atsaucību ieguvusi arī LBAS 
mājas lapā izveidotā tiešsaistes ie-
spēja „Pieteikties arodbiedrībā”, 
kurā norādot savu vārdu, uzvārdu 
un sektoru, kurā cilvēks strādā, ir 
iespēja konsultēties darba tiesību 
jautājumos un iestāties arodbiedrī-
bā. Šie pieteikumi tālāk tiek aizsū-
tīti attiecīgajai nozarei, kas turpina 
darbu ar jauno biedru.

Novembra beigās projektā tiks 
realizēta „Tiešā pasta kampaņa”. Šīs 
aktivitātes ietvaros arodbiedrību 
biedriem reģionos pēc izlases prin-
cipa tiks nosūtīts informatīvs ma-
teriāls par iespējām iesaistīties so-
ciālajā dialogā. Tiks sagatavots 
materiāls un izplatīts adresātiem – 
pastkastītēs Rīgā un reģionu lielā-
kajās pilsētās, izmantojot tiešā pas-
ta iespējas. Materiālā būs ietverta 
informācija par darba koplīgu-
miem, to priekšrocībām, kā arī la-
bās prakses piemēri. Šī materiāla 
mērķis ir veicināt izpratni par soci-

ālā dialoga nozīmi un informēt par 
darba koplīgumu iespējām. Sūtīju-
mam tiks pievienota aptaujas an-
keta un aploksne apmaksātam at-
pakaļ sūtījumam, lai noskaidrotu 
informētības un izpratnes līmeni 
par šiem jautājumiem.

Visbeidzot jāpiemin, ka ir atsā-
cies arī aktīvs darbs pie dalīborga-
nizāciju apmācību kursu realizē-
šanas kādā no trīs iespējamo mo-
duļu tēmām un semināru organi-
zēšanas darba ņēmēju 
organizācijās. Šīs aktivitātes īpaši 
tiek orientētas uz reģionu iesaisti, 
apmācību un informēšanu par 
arodbiedrībām svarīgiem jautāju-
miem. 

LBAS UzSKAtA, 
KA StEiDzĪgi iR 
JāPAAUgStiNA AR 
iiN NEAPLiEKAMAiS 
MiNiMUMS 
No 35 LĪDz 90 LS
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Starptautiskās transporta  
darbinieku federācijas kongress
No 5. līdz 12. augustam Mehiko 
risinājās Starptautiskās transpor-
ta darbinieku federācijas (itF)  
42. kongress. tajā piedalījās ap 
1400 delegātu. tā kā vairākas 
Latvijas arodbiedrības ir arī itF 
dalīborganizācijas, tad mūsu 
valsti šajā pasākumā pārstāvēja 
plaša delegācija – no tirdzniecī-
bas flotes jūrnieku arodbiedrības, 
ūdens transporta arodbiedrību 
federācijas un no Sabiedrisko 
pakalpojumu un transporta 
darbinieku arodbiedrības LAKRS. 

SANitA LoRENcE

Forumā tika nosprausta ITF politika 
nākamajiem četriem gadiem. ITF 
apvieno 760 organizācijas un 4, 69 
miljonus biedru 154 pasaules valstīs. 
ITF sastāvā darbojas 8 nozaru sekci-
jas: jūrnieku, dzelzceļnieku, auto-
transporta, iekšējā ūdens transporta, 
civilās aviācijas, zivsaimniecības, tū-
risma sektora un dokeru. ITF ir vie-
na no 10 globālajām arodbiedrībām, 
kas ietilpst Starptautiskajā arodbied-
rību konfederācijā.

Latvijas Ūdens transporta arod-
biedrību federāciju kongresā pārstā-
vēja priekšsēdētājs Aleksejs Holod-
ņuks: - Dokeru sekcijā galvenās 
problēmas, ko apspriedām, bija – cī-
ņa pret globālo biznesu, Eiropas ostu 
privatizācija, un kā tā ietekmē doke-

ru darbu. Latvijā 90. gados bez īpašas 
apspriešanas privatizēja visu ostu 
saimniecību, kā rezultātā astoņas rei-
zes ir samazinājies ostu darbinieku 
skaits. To skaidroja ar strukturālām 
izmaiņām, darba intensitāti, bet tas 
viss īstenībā maz attiecas uz reālo 
dzīvi. Eiropā tagad tikai sāk tuvoties 
šai problēmai. Savukārt Latīņameri-
kā ostās strādā pēc izsaukuma sistē-
mas – tā biedē visu Eiropu. Daudz 
spriedām par darba devējiem – 
transnacionālajām kompānijām - 
„ērtajām” ostām – kur aizliegta arod-
biedrību un koplīguma esamība. Ir 
arī ostas, kur arodbiedrība atrodas 
tiešā darba devēja kontrolē. Pie 
mums, Latvijā, arī diemžēl ir šādi 
piemēri. Pasaulē aktuāla arī arod-
biedrību cīņa pret termināļiem, kas 
strādā zem globālo termināļu „jum-
ta”. Šī problēma mūsu valstī vēl nav 
aktuāla, bet nāk arvien tuvāk. Vēl 
ITF rūpju lokā ir vienots koplīgums 
- vienāda alga par vienādu darbu vi-
sās pasaules ostās. Dokera darbs ir 
ļoti atbildīgs, un visā pasaulē ir radīti 
nopietni priekšnosacījumi, lai varētu 
šo darbu strādāt. Latvijā nekā tāda 
nav, un es par to arī uzstājos kongre-
sā. Esmu rakstījis gan Satiksmes mi-
nistrijai, gan Labklājības ministrijas 
Darba departamentam – sūtījis 
priekšlikumus: ratificēt jau esošo 
SDO konvenciju, kas attiecas uz do-

keru darbu, radīt dokeru reģistru, 
apstiprināt mācību programmu – 
nevienam mūsu valstī tas neinteresē. 
Patlaban tiek gatavota jauna SDO 
konvencija par šiem jautājumiem, 
un kongresa delegāti man deva vērtī-
gus padomus, kā to iedzīvināt mūsu 
valstī. Esmu jau vairākkārt ievēlēts 
Taisnīgās prakses komitejas, kas 
nodarbojas ar dokeru un jūrnieku 
lietām, vadošajā grupā, tajā no vi-
sas pasaules darbojas tikai 18 cilvē-
ki. Šī kongresa delegāti parādīja 
man lielu uzticību un ievēlēja mani 
šajā grupā atkal, - es domāju, tas 
nav slikts rādītājs par Latvijas arod-
biedrībām.

Latvijas Sabiedrisko pakalpoju-
mu un transporta darbinieku arod-
biedrību LAKRS ITF kongresā pār-
stāvēja priekšsēdētājs Juris Kal-
niņš: - Sekcijas darba gaitā uzstājos 
par sabiedriskā transporta jautāju-
mu Latvijas situācijā. Īpaši uzsvēru 
Starptautiskā valūtas fonda norādes, 
ka mūsu valstī tiek pārāk labi dotēts 
sabiedriskais transports, lai gan šīs 
dotācijas nebūt nav pietiekamas. 
Tāpat paudu domu, ka transporta 
nozarei nedrīkst atcelt samazināto 
pievienotās vērtības nodokli. Tas 
radītu Latvijā katastrofālas sekas, jo 

sabiedriskais transports ir sava vei-
da ekonomikas „sildītājs”. Kongresā 
izteicu bažās par nākamā gada valsts 
budžetu un situāciju valstī kopumā. 
Daudz diskutējām par arodbiedrību 
sadarbību, īpaši uzsverot multina-
cionālo kompāniju darbību. Ja kom-
pāniju meitas uzņēmumi atrodas 
vairākās valstīs, tad jābūt īpaši labai 
sadarbībai ar galvenās mītnes zemes 
arodbiedrību, lai pārliecinošāk va-
rētu aizstāvēt darbiniekus. Kongresā 
tika pieņemta stratēģija „Stipra 
arodbiedrība – noturīga transporta 
attīstība”. Forumā tika uzsvērts, ka 
nedrīkst visu atdot privatizācijai, jo 
pasaules pieredze ir pierādījusi, ka 
privatizācija nav labākais veids, kas 
ļauj saglabāt pieejamību svarīgajiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. 
Liela uzmanība  kongresā tika pie-
vērsta darbam ar jauniešiem. Trans-
porta nozarē jauniešu nav daudz, 
tāpēc īpaši jārūpējas, lai viņiem bū-
tu piemēroti darba apstākļi, darba 
samaksa u.c., lai jaunieši gribētu 
strādāt šajā atbildīgajā nozarē.

Kongress apstiprināja 45 rezolū-
cijas, kā arī tika ievēlēts jauns ITF 
prezidents - Pedijs Kramlins, Aus-
trālijas jūrnieku arodbiedrības na-
cionālais sekretārs. 

 itF KoNgRESA LAiKā mehiko noTika vērienīga arodbiedrību maniFesTācija, 

kurā piedalījās arī laTvijas delegācijas pārsTāvji

 FoTo no hT Tp://www.iTFcongress2010.org

 itF KoNgRESā: (no kreisās) deivids kokroFTs - iTF ģenerālsekreTārs,vikTors 

panasjuks - as lsez "liepājas osTa lm" darbinieku arodorganizācijas priekšsē-

dēTājs, olivers kronbergs - venTspils brīvosTas darbinieku arodorganizācijas 

priekšsēdēTājs, aleksejs holodņuks - ūTaF priekšsēdēTājs

 FoTo no ūTaF arhīva
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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.

 LKDAF AUgUStā tiKāS AR JūRMALAS DoMES VADĪBU PiLSētAS MUzEJā. 2.

rindā (no kreisās): lkdaF priekšsēdēTājs aldis misēvičs, muzeja arodbiedrī-

bas priekšsēdēTāja inga sarma, lkdaF juriskonsulTe maija pasTare

 FoTo no no lkdaF arhīva

 AUgUStā PiEREDzES APMAiŅAS VizĪtē LAtViJā ViESoJāS izRAēLAS ARoD-

BiEDRĪBU KoNFEDERāciJAS hiStADRUt hAiFAS REģioNA ARoDBiEDRĪBAS 

DELEgāciJA. viesi iepazinās ar laTvijas arodbiedrību darbu un apmeklēja 

uzņēmumus. aTTēlā: hisTadruT delegācija aTpūTas brīdī kokneses  

wpilsdrupās

 FoTo no no lba s arhīva

Projekts „Baltijas jūras darba 
tīkls” (BSLN) tiek koncentrēts uz 
darbaspēka mobilitāti Baltijas 
jūras reģionā. Šajā projektā 
piedalās 26 partneri no 9 valstīm, 
pārstāvot strādājošos, darba 
devējus un valdību. 

LiENE LiEKNA, projekTa vadīTāja

Līdzīgi kā iepriekšējo gadu, BSLN 
projekta pārstāvji kā novērotāji tika 
uzaicināti piedalīties Baltijas jūras 
Parlamentārajā konferencē (BJPK), 
kas šogad notika no 29. līdz 31. au-
gustam Mariehamnā (Ālandu salās). 
Šī gada galvenie jautājumi bija par 
vidi un drošību. Bija patīkami redzēt, 
ka politiķi no Baltijas jūras reģiona 
valstīm vides un drošības problēmas 
uztver nopietni.

BSLN projekts kopumā un ES 
Baltijas jūras stratēģijas un BJPK 

partnerības projekta ietvaros tika 
pieminēts kā labās prakses piemērs 
no jau realizētiem sadarbības projek-
tiem. Konferences lēmuma viena no 
rindkopām vēsta sekojošo: „Turpināt 
darbu, lai novērstu apstākļus, kas ka-
vē strādājošo mobilitāti robežu re-
ģionos un radītu augstas kvalitātes 
informācijas centrus, nodrošinot 
pārrobežu strādājošo drošību.” Tas ir 
liels atbalsts BSLN darbam, īpaši Vā-
cijas – Polijas pilotprojektam šī pro-
jekta ietvaros, kurā arodbiedrības un 
darba devēji plāno izveidot kompe-
tenču jeb pieredzes apmaiņas centru 
darba ņēmējiem un darba devējiem 
Vācijas – Polijas robežu reģionos. Lē-
mums tiks paziņots visu Baltijas val-
stu valdībām.

Projekta pieteicējs: Freie und Han-
sestadt Hamburg, Behörde für Wis-
senschaft und Forschung, Vācija.

Projekts daļēji tiek finansēts no 
INTERREG IVB Baltijas jūras reģio-
na Programmas 2007-2013. 

Aizvadītā vasara Kultūras darbi-
nieku arodbiedrību federācijai 
bija ļoti darbīga. 

ALDiS MiSēVičS, Lkdaf priekšsēdētājs

Mūsu palīdzība bija vajadzīga 
daudziem arodbiedrības bied-
riem, tajā skaitā,  Jelgavas Māks-
las skolas darbiniecei. Mūsuprāt, 
problēmu radīja skolas direkto-
res vēlme atbrīvoties no pensijas 
vecuma darbinieces, piemeklējot 
kādus sīkus pārkāpumus. Situā-
ciju sarežģīja nepareiza juridiska 
rīcība, pārtraucot darba tiesiskās 
attiecības: netika prasīta arod-
biedrības piekrišana, apgalvojot, 
ka iestādē nepastāv arodbiedrī-
ba, jo nav noslēgts darba koplī-
gums starp direktori un arod-
biedrību. Bez tam direktore ne-
bija izvērtējusi darbinieces pār-
kāpumu smagumu un līdzšinējo 
darbu pirms tik nopietna lēmu-
ma pieņemšanas. Burtiski pēdē-
jā dienā, kad jau bija sastādīts 
prasības pieteikums tiesai, izde-
vās rast labvēlīgu risinājumu un 
skolotāja saglabāja darbu. Tas 
notika tikai ar Jelgavas pašvaldī-
bas Izglītības pārvaldes vadītājas 

iesaistīšanu jautājuma risināša-
nā. Šis bija kārtējais gadījums, 
kad arodbiedrības juriste aizstā-
vēja ne tikai mūsu biedru, bet 
juridiski izglītoja arī darba devē-
ju.

Arī koncerna AS „Diena” dar-
binieku arodbiedrībai šovasar bija 
karsts laiks gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē, jo biežo vadības maiņu 
dēļ nācās sekot līdzi, lai neciestu 
arodbiedrības biedri. Konsultējo-
ties ar LKDAF, arodbiedrība spēja 
panākt savu interešu aizstāvību, 
kā rezultātā arī palielinājās arod-
biedrības biedru skaits. 

Augusta sākumā LKDAF Valde 
tikās ar Jūrmalas domes priekšsē-
dētāju Romualdu Ražuku un ci-
tiem domes speciālistiem, lai risi-
nātu jautājumu par Jūrmalas mu-
zeja darbinieku darba samaksas 
palielinājumu, jo, salīdzinot ar ci-
tām pilsētas kultūras institūcijām, 
pret muzeja  darbiniekiem netiek 
pielietots vienlīdzīgas attieksmes 
princips. Diemžēl kopš 9. septem-
bra R. Ražuks vairs nepilda domes 
priekšsēdētāja funkcijas, un, iespē-
jams, sarunas par šo jautājumu būs 
jāsāk ar jauno domes vadību. 

Baltijas jūras 
darba tīkls

kultūras darbinieku 
arodbiedrībā
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