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Tautas sapulci Esplanādē atklāja LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. Tās gai-
tā uzstājās Industriālo nozaru arod-
biedrības priekšsēdētāja Rita Pfeifere, 
Liepājas ostas arodorganizācijas 
priekšsēdētājs Aļģirts Šlaits, mazais 
uzņēmējs Māris Skudra, arodbiedrī-
bas „Enerģija” priekšsēdētāja Jevgeni-
ja Stalidzāne, Sabiedrisko pakalpoju-
mu un transporta darbinieku arod-
biedrības LAKRS biedrs Ilmārs Gro-
muls, Brīvības un solidaritātes fonda 
pārstāvis Ansis Dobelis. Liepājas Stu-
dentu teātris un tā vadītāja Maija Kal-
niņa sapulces dalībniekiem veltīja 
dziesmu. Vairāki no runātājiem uz-
svēra to, ka tautai ir vairāk jāiesaistās 
gan politiskajās partijās, gan nevalstis-
ko organizāciju darbā, tostarp, arod-
biedrībās. 
Tautas sapulces prasības nākamajā 
dienā tika nodotas Saeimas priekšsē-
dētājai Solvitai Āboltiņai, kad viņa ti-
kās ar sociālo un sadarbības partneru 
pārstāvjiem.

Saeimā iesniegts LBAS priekšliku-
mu klāsts sociālajā jomā. Ar to variet 
iepazīties www.arodbiedribas.lv sada-
ļā "Sociālie jautājumi/Jaunumi".

Neatbalstīt valdības sagata-
voto un Saeimā iesniegto 

2011.gada valsts budžeta projektu.
Pieprasīt Saeimai veikt iz-
maiņas valdības iesnieg-
tajā valsts budžeta projek-

tā un apstiprināt tādu 2011.gada 
valsts budžetu, kas paredz, ka:
· tiek saglabāta esošā PVN pa-
matlikme un samazinātā PVN 
likme elektrībai, tādējādi neveici-
not dzīves dārdzības un ēnu eko-
nomikas pieaugumu;
· netiek palielināta valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligāto ie-
maksu likme darbiniekiem;
· tiek paaugstināts ar IIN neap-
liekamais minimums darbinie-
kam līdz 90 Ls/mēnesī, bet at-
vieglojums par apgādībā esošu 
personu – līdz 80 Ls/mēnesī;
· tiek piemērota samazinātā 

PVN likme pirmās nepieciešamī-
bas pārtikas produktiem;
· tiek ieviests neapliekamais mi-
nimums katram ģimenes locek-
lim, aprēķinot nekustamā īpašu-
ma nodokļa summu apdzīvoja-
mām platībām;
· tiek nodrošināta pieejama un 
kvalitatīva veselības aprūpe;
· krīzes laikā tiek saglabāta 
priekšlaicīgās pensionēšanās ie-
spēja;
· nepieciešamie papildus ieņē-
mumi tiek gūti no efektīvākas 
ēnu ekonomikas apkarošanas 
(vismaz 100 mlj. Ls), ES struktūr-
fondu plašākas izmantošanas un 
valsts pārvaldes birokrātiskā apa-
rāta samazināšanas, veicot tikai 
nepieciešamās funkcijas.

LAtvijAS Brīvo ArodBiedrīBu  

SAvienīBA

Valdības priekšlikumi par no-
dokļiem krīzes smagumu pār-
liek uz darbinieku pleciem, 
kaut arī darbinieki nav atbildī-
gi par šo ekonomisko krīzi. 
Realizējot valdības sagatavotos 
priekšlikumus, 3-4 cilvēku ģi-
mene Latvijā vidēji zaudēs vis-
maz 300 - 400 Ls/gadā. Ņemot 
vērā algas nodokļu un ģimenes 
valsts pabalsta izmaiņas, PVN 
paaugstinājuma netiešo ietek-
mi, nekustamā īpašuma no-
dokļa divkāršošanos, tarifu kā-
pumu elektrībai, cenu kāpumu 
benzīnam, akcīzes nodokļa pa-
lielinājumu gāzei u.c. ir ļoti ie-
spējams, ka zaudējumi būs 
daudz lielāki.

tautas sapuLcē – 
vairāki simti protestētāju

tautas sapuLce aicina saeimutautas sapuLces 
prasības saeimai
9. decembrī, rīgā

aģentūra tns pubLiskojusi 2010.gada decembrī veiktā 

pētījuma rezuLtātus par iedzīvotāju attieksmi pret 

Lbas rīkotajām protesta akcijām

 aģentūra tns puBLiSkojuSi AptAujAS rezuLtātuS, kuroS AtkLājieS, kA 

41% ekonomiSki Aktīvo iedzīvotāju AtBALStA LBAS proteStA AkcijAS 

 AvotS tnS

 9. decembrī pLkst. 17.00 pieSnigušAjā eSpLAnādē notikA LBAS orgAni-

zētā tAutAS SApuLce, kurā piedALījāS vAirāki Simti proteStētāju. SApuL-

ceS LAikā runātāji no triBīneS uzSvērA vALStS BudžetA LikumprojektA 

netAiSnīgumu, pārLiekot nodokļu SmAgumu uz tAutAS pLeciem. jAu 

iepriekš – 25. novemBrī – LBAS proteStējA pret vALdīBAS iecerēm 2011. 

gAdA vALStS Budžetā, piketējot pie miniStru kABinetA nAcionāLāS 

trīSpuSējāS pAdomeS SēdeS LAikā. 

 Foto AFi
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darba tiesību jautājumi 
aizvien ir ļoti aktuāli visās tiesu  
instancēs. 
šajā publikācijā piedāvājam 
Lbas jurista kaspara rācenāja 
apkopotās augstākās tiesas 
senāta atziņas darba tiesībās.

ApkopojiS LBAS juriStS, dArBA tieSīBu 

konSuLtAntS kaspars rācenājs 

Lieta Nr. SKC–277/2010
par darba devēja uz-
teikuma pamatojumu
Saskaņā ar Darba likuma 102. 
pantu, uzteicot darba līgumu, 
darba devējam ir pienākums 
rakstveidā paziņot darbiniekam 
par tiem apstākļiem, kas ir dar-
ba līguma uzteikuma pamatā.

Tas nozīmē, ka nav pietieka-
mi uzteikumā norādīt tikai uz-
teikuma tiesisko pamatu, kas 
minēts Darba likuma 101. pan-
ta pirmās daļas 3. punktā, bet ir 
jānorāda arī uz konkrētiem fak-
tiskajiem apstākļiem, kas atbilst 
un veido uzteikuma tiesisko pa-
matu.

Uzteikuma pamatojums var 
būt tikai tāda darbinieka rīcība, 
kas saistīta ar darba pienākumu 
izpildi, turklāt darba devējam ir 
jāpamato, ka darbinieka kon-
krētā rīcība liedz turpināt darba 
tiesiskās attiecības.

Darba likuma 101. panta ot-
rās daļas otrais teikums noteic, 
ka, lemjot par iespējamo darba 
līguma uzteikumu, darba devē-
jam ir pienākums izvērtēt izda-
rītā pārkāpuma smagumu, aps-
tākļus, kādos tas izdarīts, kā arī 
darbinieka personiskās īpašības 
un līdzšinējo darbu.

Lieta Nr. SKC-758/2010
darba devēja griba 
pārtraukt darba 
attiecības var tikt 
izteikta arī vairākos 
dokumentos
Darba devēja griba pārtraukt dar-
ba attiecības var tikt izteikta gan 
vienā atsevišķā dokumentā, gan 
arī vairākos dokumentos. Tādējā-
di tiesai, vērtējot uzteikuma esa-
mību, tie visi ir apskatāmi savstar-
pējā kopsakarā.

Tas, ka vienā no šiem doku-
mentiem iztrūkst kāda uzteikuma 
pazīme, nenozīmē, ka tā nevar būt 
iekļauta citā, tādēļ konstatējums, 
ka katrs atsevišķs no vairākiem 
dokumentiem pēc formas neat-
bilst uzteikumam, vēl nedod pa-
matu secinājumam, ka tie visi ko-
pumā nav vērtējami kā uztei-
kums.

Lieta Nr. SKC–686/2010
uzteikumā jābūt  
norādei uz faktiskiem 
apstākĻiem
Ja darba līguma uzteikumā nav 
norādes uz faktiskajiem apstāk-
ļiem, kas būtu pamats darbinie-
ka rīcību atzīt par prettiesisku 
un tādēļ zaudēt darba devējas 
uzticību, šāds likumam neatbils-
tošs darba līguma uzteikums 
pats par sevi ir pamats atjauno-
šanai iepriekšējā darbā (Darba 
likuma 124. pants).

Saskaņā ar Darba likuma 124. 
panta otro daļu darba devēja uz-
teikuma atzīšana par spēkā ne-
esošu ir pamats darbinieka at-
jaunošanai darbā no nelikumī-
gās atlaišanas dienas. Savukārt, 
atbilstoši Darba likuma 126. 
panta pirmajai daļai, atjaunoša-
na darbā ir pamats samaksas 
piedziņai par visu darba piespie-
du kavējuma laiku.

Lieta Nr. SKC–424/2010
nozīme ir tikai tiem 
apstākĻiem, kas pastā-
vējuši Līdz uzteikuma 
saņemšanai
Lai atzītu, ka pārkāpta noteiktā 
darba līguma uzteikšanas kārtība, 

kas var būt pamats darba devēja 
uzteikuma atzīšanai par spēkā ne-
esošu, kā to paredz Darba likuma 
124. panta pirmā daļa, nozīme ir 
tikai tiem apstākļiem, kas pastāvē-
juši līdz uzteikuma saņemšanai.

Līdz ar to darba devējam nav 
darbiniekam jāpiedāvā tāda va-
kance, kas ir izveidojusies pēc uz-
teikuma izsniegšanas.

Lieta Nr. SKC–465/2010
par  prasības termiņu 
Prasības termiņš skaitāms no 
dienas, kad darbinieks saņēmis 
darba devēja uzteikumu, jo tiesī-
bas apstrīdēt tiesā darba līguma 
uzteikumu darbinieks var realizēt 
tikai pēc tam, kad uzzinājis par 
iespējamo, bet Darba likuma 101. 
panta pirmās daļas 2. un 4. pun-
ktā paredzētajos gadījumos – ne-
kavējošu darba attiecību izbeig-
šanu un tās pamatojumu.

Izlemjot jautājumu, kas saistīts 
ar prasības termiņu, noteicošais 
ir fakta konstatējums par dienu, 
kad darbinieks uzteikumu reāli 
saņēmis. Turklāt šī fakta pierādī-
šanas pienākums, atbilstoši Dar-
ba likuma 125. pantā ietvertajai 
normai, gulstas uz darba devēju.

Atbilstoši Darba likuma 123. 
panta trešajai daļai pieteikums 
par nokavētā prasības termiņa at-
jaunošanu iesniedzams ne vēlāk 
kā divu nedēļu laikā no dienas, 
kad zudis prasības termiņa noka-
vējuma pamats, nevis, kad darbi-
nieks uzzinājis par atlaišanas fak-
tu. Ja darba līguma uzteikums 
darbiniekam tiktu izsniegts 2008. 
gada 2. janvārī, tad tā tiesiskumu 
viņš varētu apstrīdēt, ceļot prasī-
bu tiesā līdz 2008. gada 1. febru-
ārim, un šādā situācijā, ievērojot 
konkrētos apstākļus (prasība cel-
ta 2008. gada 22. janvārī) vispār 
nebūtu pamats runāt par prasības 
termiņa nokavējumu.

par uzteikuma  
sūtīšanu pa pastu
Darba devējas uzteikumu (rīko-
jumu), ievērojot nopietnās tiesis-
kās sekas, ko tas rada, nevar pielī-
dzināt šā likuma 56. panta otrajā 

daļā minētajiem tiesas dokumen-
tiem, kurus atļauts nosūtīt pasta 
vienkāršā sūtījumā. Izvēloties 
darba līguma uzteikumu darbi-
niekam, kurš neatrodas darbā, 
nosūtīt ar pasta starpniecību 
vienkāršā sūtījumā, darba devējs 
uzņemas risku, ka strīda gadīju-
mā tā rīcībā var nebūt šā sūtīju-
ma piegādes un izsniegšanas ad-
resātam faktu apliecinoši pierādī-
jumi.

par uzteikuma  
rakstveida formu
Darba likuma 102. pantā ietverto 
normu, kurā darba devējam im-
peratīvā formā noteikts pienā-
kums, uzteicot darba līgumu, 
rakstveidā paziņot par tiem aps-
tākļiem, kas ir darba līguma uztei-
kuma pamatā. 

Pirms darba attiecību izbeigša-
nas notikušajām sarunām par ie-
spējamo prasītāja atlaišanu, nav 
juridiskas nozīmes, tāpēc, ka dar-
ba devējas paziņojums par atlaiša-
nu, neizsniedzot darbiniekam 
darba līguma uzteikumu, nekādas 
sekas nerada. 

aktuāLas augstākās tiesas 
senāta atziņas darba tiesībās

uzteikuma pamatojums 

var būt tikai tāda 

darbinieka rīcība, kas 

saistīta ar darba 

pienākumu izpiLdi, 

turkLāt darba devējam 

ir jāpamato, ka 

darbinieka konkrētā 

rīcība Liedz turpināt 

darba tiesiskās 

attiecības.



2. decembrī notika Latvijas 
veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrības 
(Lvsada) 5. kongress. tajā 
piedalījās 120 delegāti no 
visiem Latvijas reģioniem.

sanita Lorence

Goda viesu statusā kongresā uz-
stājās veselības ministrs J. Bārz-
diņš, LBAS priekšsēdētājs P. Krī-
gers, Slimnīcu biedrības priekš-
sēdētājs J. Kalējs un LAĀDA 
priekšsēdētāja D. Brūvele.  Par 
LVSADA priekšsēdētāju atkār-
toti ievēlēja Valdi Keri, par 
priekšsēdētāja vietnieci – ilgga-
dēju LVSADA biroja darbinieci 
Tatjanu Brakši. Kongresa dalīb-
nieki teica lielu paldies bijušajai 
organizācijas vadītājai un vēlāk 
arī priekšsēdētāja vietniecei Ru-
tai Vīksnai par vairāk nekā 20 
gadu nesavtīga darba arodbied-
rības un nozares labā.

Kongresā piedalījās vairāki 
jaunievēlēti arodorganizāciju 
vadītāji. Viņu vidū arī Uldis Ko-
peika, Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas arodor-
ganizācijas vadītājs, kurš jaunā-
kajā LVSADA izdevumā „Arod-
biedrības Vārds” paudis savu 
motivāciju kļūt par arodbiedrī-

bas līderi: „Piekritu strādāt 
arodkomitejā, jo nepatīk cilvēku 
vienaldzība, Nedusmojieties, bet 
mēs esam tāda kurnētāju tauta: 
jā, slikti, algas samazināja, slim-
nīcas aizvēra, nekas, pacietīsi-
mies. Ak LVSADA akcija? Ko nu 
es! Tas jau neko nemainīs, pie-
dalās 2% no arodbiedrības bied-
riem. Mani tas vienkārši tracina. 
Jā, nekas nemainījās, bet mēs tur 
bijām 2%. Vēlēšanās ar 2% pat 
netiek Saeimā! Mums tur vaja-
dzēja būt 102% - visiem arod-
biedrības biedriem un pa ceļam 
vēl pierunāt kādu nebiedru. Vai 
tas dotu efektu? Šādas pārstāv-
niecības gadījumā – protams!”

Kongresā tika pieņemtas di-
vas rezolūcijas – „Par LVSADA 
darbības pamatvirzieniem 2011. 
– 2015. gadam” un ārkārtas re-
zolūcija „Par neatliekamu valsts 
rīcību veselības un sociālās ap-
rūpes pieejamības un kvalitātes 
uzlabošanai”. 

           Ārkārtas rezolūcijā teikts, 
ka laikā no 2008. līdz 2010. ga-
dam straujais ekonomikas kri-
tums Latvijā izraisīja plašu bez-
darbu un nabadzības padziļinā-
šanos, kas prasīja sociālo dienes-
tu darba apjoma ievērojamu 
palielināšanu. Nabadzība un sli-

mība ir kā māsas. Diemžēl valsts 
finansējums veselības aprūpei 
tika nepamatoti samazināts, 
slimnieku līdzmaksājumi palie-
lināti, slimnīcu skaits saruka uz 
pusi, bet atlikušajās slimnīcās 
darbinieku skaits tika samazi-
nāts līdz pat 50%. Tā rezultātā, 
salīdzinot ar vidējiem ES rādītā-
jiem, vismaz trīs reizes vairāk 
slimnieku nevar apmeklēt ārstu 
līdzekļu trūkuma dēļ, vairāk kā 
pusei slimnieku pasliktinājies 
veselības stāvoklis, ievērojami 
pieaudzis akūto slimnieku skaits 
slimnīcās un viņu mirstība. 

Kā redzams, veselības un so-
ciālās aprūpes nozarē darba ap-
joms un sarežģītība ir pieaugusi, 
bet personāla skaits un darba sa-
maksa tika samazināta. Cilvēk-
resursi ir sabiedrisko pakalpoju-
mu pieejamības un kvalitātes 
stūrakmens, kura drupināšana 
negatīvi ietekmē sniegto pakal-
pojumu pieejamību un kvalitāti, 
tādējādi apdraudot ne tikai valsts 
attīstību, bet arī tās pastāvēšanu. 

Tadēļ LVSADA 5. kongress ai-
cina Latvijas Republikas Saeimu 
un Ministru kabinetu: 

(1) atjaunot zemākās mēneš-
algas likmes sociālās aprūpes 
darbiniekiem 2009. gada līmenī 

no  01.01.2011. un paredzēt to 
pakāpenisku paaugstināšanu at-
bilstoši tautsaimniecības izaugs-
mei; 

(2) veselības aprūpes valsts 
budžetam 2011. gadā paredzēt 
vismaz 4,05% no iekšzemes kop-
produkta, bet 2014. gadā – vis-
maz 4,5% no iekšzemes koppro-
dukta;

(3) nodrošināt, ka ārsta darba 
samaksa 2011. g. sasniedz koefi-
cientu 1,5, bet 2014. gadā – koe-
ficientu 2,5 pret vidējo darba 
samaksu tautsaimniecībā (pārē-
jiem nozares darbiniekiem – 
proporcionālu darba samaksas 
paaugstinājumu atbilstoši Mi-
nistru kabineta rīkojumam Nr. 
870 no 06.11.2006. „Par prog-
rammu Cilvēkresursu attīstība 
veselības aprūpē 2006. – 2015. 
gadam”);

(4) nodrošināt stabilas un pie-
nācīgas sociālās garantijas vese-
lības un sociālās aprūpes nozares 
darbiniekiem, ieskaitot valsts 
apmaksātu veselības aprūpi. 
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Lvsada 5. kongress

 Lvsada 5.kongresa daLībnieki (no kreisās): veLtA BērtuLe („gAiļezerS”), uLdiS urtānS (jēkABpiLS), LvSAdA priekš-

SēdētājS vALdiS keriS, piriekšSēdētājA vietniece tAtjAnA BrAkše, mArjAnnA LoginA (guLBene), vijA grigALe (nmpd)

 Foto mārtiņš pužuLS

uLdis kopeika : 

«mums akcijā 

vajadzēja būt 

102% -  

visiem arodbiedrības 

biedriem, un pa ceĻam vēL 

pierunāt kādu nebiedru. 

vai tas dotu efektu? 

šādas pārstāvniecības 

gadījumā – protams!» 



10. decembrī notika Latvijas 
arodbiedrības „enerģija” (Lab)  
5. kongress, kurā delegāti no-
klausījās arodbiedrības priekšsē-
dētājas jevgenijas stalidzānes 
atskaiti par paveikto un aizrautī-
gi diskutēja par arodbiedrības 
izaicinājumiem. par arodbiedrī-
bas priekšsēdētāju atkārtoti 
ievēlēja j. stalidzāni. 

Par arodbiedrības „Enerģija” pē-
dējo gadu lielākajiem panākumiem 
J. Stalidzāne uzskata to, ka izdevās 
pierādīt, ka valsts akciju sabiedrības 
nav valsts pārvaldes aparāta sastāv-
daļa, bet saimniecisks uzņēmums, 
kas pats pelna, un līdz ar to uz valsts 
akciju sabiedrībām nevar attiecināt 
vienoto darba samaksas sistēmu. 
Tāpat par sasniegumu priekšsēdē-
tāja vērtē arodbiedrības biedru sa-
glabāto pārstāvniecību nozarē: lai 
gan arodbiedrības biedru kopējais 
skaits, salīdzinot ar 2005. gadu, ir 
samazinājies – no 6143 biedriem ir 

palikuši 3657, tomēr attiecība, ka 
arodbiedrības biedri ir 72% no strā-
dājošajiem, ir saglabājusies līdzšinē-
jā un pat uzlabojusies par nedaudz 
procentiem. 

Kongresa delegāti pieņēma vai-
rākas rezolūcijas: „Par Darba liku-
mu un darba koplīgumiem”, „Par 
nodarbinātību”, „Par pārvades sistē-
mas operatoru”, „Par sociālo dialo-
gu ar darba devēju”. Rezolūcijas tiks 
nosūtītas Saeimai, Ministru kabine-
tam, Ekonomikas ministrijai, AS 
„Latvenergo”, AS „Sadales tīkls”, AS 
„Augstsprieguma tīkls”, AS „Rīgas 
siltums”. 

Rezolūcijā „Par sociālo dialogu” 
teikts:

„Kongresa delegāti prasa: 
1. Darba devējiem sociālā dialoga 

procesu uzskatīt kā iespēju iesaistīt 
darbiniekus, izmantojot viņu zināša-
nas un pieredzi, lai nodrošinātu uz-
ņēmumam veiksmīgu nākotni.

2. Sniegt arodbiedrībām visu in-

formāciju, kas attiecas uz sociālo dia-
logu, gan ekonomisko, tehnisko, gan 
informāciju par nākotnes attīstības 
perspektīvām.

3. Atzīt, ka uzņēmuma darbinieki 
un viņu darbs ir katra uzņēmuma 
lielākā vērtība.

4. Uzņēmumam, saņemot apbal-

vojumus par savu darbību, neaiz-
mirst atzīmēt tos darbiniekus, kas 
veicināja šos sasniegumus.

5. Arodbiedrības pārstāvjus ie-
saistīt diskusijās sākuma stadijā par 
ārpakalpojumu pirkšanu un reorga-
nizācijām. „

 SAgAtAvojA sanita Lorence
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Celtnieku arodbiedrība slēdz svarīgas vienošanās

„enerģija” diskutē par izaicinājumiem

būvmateriālu ražotāju asociāci-
jas (bra) un Latvijas celtnieku 
arodbiedrības ģenerālvienoša-
nās noslēgta 1.decembrī.
Šajā dokumentā puses apņēmās 
rast kopīgus risinājumus nozares 
problēmām. Tās sadarbosies li-
kumdošanas un jaunu normatīvo 
dokumentu jomā, īpaši uzņēmēj-
darbības stimulēšanā, darba vietu 
saglabāšanā, nodarbināto drošī-

bas, veselības un sociālo garantiju 
jautājumos darbā, arodizglītības 
uzlabošanas un pastāvīgas darbi-
nieku apmācības jomā. Apmācība 
ietver arī zināšanu uzlabošanu par 
normatīvajiem aktiem darba at-
tiecību jomā.                    

Ģenerālvienošanos parakstīja 
BRA izpilddirektors Leonīds Jā-
kobsons un LCA priekšsēdētājs 
Jevgeņijs Servuts. 

šī gada 1.decembrī 
Latvijas celtnieku arodbiedrī-
ba (Lca) noslēdza  sadarbības 
līgumu ar  valsts darba 
inspekciju. 
Līgumā puses vienojās par sa-
darbību informācijas apmaiņas 
jomā un savstarpējo konsultāci-
ju sniegšanā ar mērķi samazināt 
nereģistrēto nodarbinātību, uz-
labot darba tiesisko attiecību un 

darba aizsardzības jautājumu sa-
kārtošanu būvniecības un būv-
materiālu ražošanas nozarē, tā-
dējādi samazinot negodīgas 
konkurences ietekmi nozarē.

Līgumu parakstīja VDI  
direktors Arnis Luhse un  
LCA priekšsēdētājs Jevgeņijs 
Servuts. 

SAgAtAvojA jānis  gužāns, Lca 

priekšsēdētāja vietnieks

 būvmateriāLu ražotāju asociācija un ceLtnieku arodbiedrība 

pArAkStījA ģenerāLvienošAnoS, kurā pAredzētA SAdArBīBA Arī jAutājumā 

pAr nodArBināto drošīBu

 Foto mārtiņš pužuLS

 Lai samazinātu negodīgas konkurences ietekmi nozarē, ceLtnieku 

ArodBiedrīBA turpmāk ciešāk SAdArBoSieS Ar vALStS dArBA inSpekciju 

 Foto mārtiņš pužuLS

 arodbiedrības "enerģija" priekšSēdētāju jevgeniju StALidzāni Ar 

ievēLēšAnu AmAtā Sveic A/S "LAtvenergo" dienvidu reģionA ArodorgAni-

zācijAS priekšSēdētājS AivArS āBoLiņš

 Foto LAimoniS SemBergS
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Labākā arodorganizācija 2010

 Lauksaimniecības un pārti-

kas nozaru arodu biedrība LBAS 

BALvAi izvirzījA vALentīnu oLekSenko 

– iLggAdējo nozAru  Arodu Biedrī-

BAS ziemeļvidzemeS reģionāLāS 

ArodorgAnizācijAS priekšSēdētāju. 

LBAS priekšSēdētājS pēteriS krīgerS 

viņAi pASniedzA AtzinīBAS rAkStu pAr 

mūžA ieguLdījumu ArodBiedrīBu 

kuStīBā. AttēLā no LABāS – nozAreS 

vAdītājS vLAdimirS SokoLovS

 Foto mārtiņš pužuLS

 Latvijas ceLtnieku 

arodbiedrība LBAS BALvAi šogAd 

izvirzījA dAugAvpiLS ceLtnieku 

proFeSionāLāS viduSSkoLAS 

ArodBiedrīBAS orgAnizāciju, 

kAS ir ļoti SAvdABīgA, jo tAjā 

ieSAiStīti viSi SkoLā izgLītojAmie. 

AttēLā no LABāS – LcA 

priekšSēdētājA vietniekS jāniS 

gužānS un ArodorgAnizācijAS 

pārStāveS 

 Foto mārtiņš pužuLS

 jūrmaLas sociāLās aprūpes 

centra arodorganizāciju un tāS  

priekšSēdētāju ivetu grāveLSinu 

LBAS BALvAi izvirzījA vALStS ieStāžu, 

pAšvALdīBu, uzņēmumu un FinAnšu 

dArBinieku ArodBiedrīBA. 

AttēLā pA LABi – tāS priekšSēdētājA 

vietniece vAndA gAmuLA

 Foto mārtiņš pužuLS

16. novembrī Latvijas brīvo 
arodbiedrību savienības (Lbas) 
namā rīgā, bruņinieku ielā, 
risinājās ikgadējais Lbas  
pasākums “Labākā  
arodorganizācija 2010”. 

sanita Lorence,  

LBAS SABiedriSko AttiecīBu vAdītājA

LBAS balvas un atzinības rakstus 
saņēma 21 arodorganizācija, kas 
pārstāv 11 LBAS nozares.   
No Latvijas Celtnieku arodbied-

rība LBAS balvu saņēma Daugav-
pils Celtnieku profesionālās vi-
dusskolas arodbiedrības organi-
zācija. Veselības un sociālās ap-
rūpes darbinieku arodbiedrība 
LBAS apbalvojumam izvirzīja 3 
organizācijas: Ventspils pilsētas, 
slimnīcas „Ģintermuiža” un 
Valsts sociālās aprūpes centra 
„Kurzeme” filiāles „Liepāja” aro-
dorganizāciju. 

No Valsts iestāžu, pašvaldību, 
uzņēmumu un finanšu darbinie-
ku arodbiedrības organizācijām 
balvu saņēma Jūrmalas sociālās 
aprūpes centra arodorganizācija 
un Daugavpils novada domes 
arodbiedrības pirmorganizācija. 
Mežu nozaru arodu biedrības lī-
deri šogad ir a/s ‘’Liepājas papīrs’’ 

arodorganizācija. 
Arodbiedrība “Enerģija” LBAS 

balvai izvirzīja „Latvenergo” 
arodorganizāciju „Kaskāde” un 
AS „Rīgas siltums” arodorgani-
zāciju. 

 LBAS balvu vēl saņēma: PSIA 
„ Ventspils reiss” arodorganizā-
cija, SIA „Auces komunālie pa-
kalpojumi” (Sabiedrisko pakal-
pojumu un transporta darbinie-
ku arodbiedrība LAKRS);  A/S 
“Laima” arodorganizācija, A/S 
“Staburadze” arodorganizācija 
(Industriālo nozaru arodbiedrī-
ba); Jelgavas novada Elejas aro-
dorganizācija (Pašvaldību darbi-
nieku arodbiedrība); Telekomu-
nikāciju sektora Lattelecom ope-
ratoru centra Rīgas nodaļas 

arodorganizācija (Sakaru darbi-
nieku arodbiedrība); Ļaudonas 
vidusskolas arodbiedrības pirm-
organizācija, Jaunpils vidussko-
las arodbiedrības pirmorganizā-
cija, Olaines 1.vidusskolas arod-
biedrības pirmorganizācija, 
Pumpuru vidusskolas arodbied-
rības pirmorganizācija, Daugav-
pils 10.vidusskolas arodbiedrī-
bas organizācija (Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrī-
ba).  

Pasākuma gaitā balvu saņēmēji 
nofotografējās kopā ar LBAS vadī-
bu un savas nozares vadītāju. Pie-
dāvājam arī jums ieskatu LBAS 
balvu un atzinības rakstu pasnieg-
šanas pasākumā "Labākā arodor-
ganizācija 2010". 
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  a/s „Latvenergo” 

arodorganizācijas „kASkāde” 

priekšSēdētājAi intAi SīpoLAi 

izdevieS ArodBiedrīBAi pieSAiStīt 

viSuS uzņēmumA jAuniešuS. 

pAr to ļoti gAndArītA ir 

ArodBiedrīBAS “enerģijA” 

priekšSēdētājA jevgenijA 

StALidzāne (no LABāS)

 Foto mārtiņš pužuLS

 Lbas baLvu saņēma arī 

māris bLodons (vidū) – iLggAdējS 

ArodBiedrīBAS “enerģijA”  

A/S “rīgAS SiLtumS” ArodkomitejAS 

priekšSēdētājS, kurš jAunuS 

BiedruS pieSAiStA, rīkojot dAžāduS 

pASākumuS un rūpējotieS pAr 

kopLīgumA uzLABošAnu

 Foto mārtiņš pužuLS

  sia „auces komunāLie 

pakaLpojumi” arodorganizācijas 

priekšsēdētājam Arnim pumpurAm 

kopLīgumā izdevieS ietvert Arī 

dArBA ApStākļu uzLABošAnAS 

jAutājumuS. SABiedriSko pAkALpoju-

mu un trAnSportA dArBinieku 

ArodBiedrīBAS LAkrS priekšSēdētājA 

vietniekS edvīnS krieviņš AtzīSt, kA 

šī uzņēmumA vēSturē tAS noticiS 

pirmoreiz

 Foto mārtiņš pužuLS

a/s ‘’Liepājas papīrs’’ 

arodorganizācijas 

priekšSēdētājS uLdiS roze 

uzņēmumā pievērš uzmAnīBu 

dArBA un ģimeneS dzīveS 

SAvienošAnAS pASākumiem. 

to novērtējA Arī LBAS 

priekšSēdētājA vietniece LīvijA 

mArcinkēvičA un mežu nozAru 

Arodu BiedrīBAS priekšSēdētājS 

AivArS SīmAnSonS

 Foto mārtiņš pužuLS

sakaru darbinieku 

arodbiedrības teLekomuni-

kāciju SektorA LAtteLecom 

operAtoru centrA rīgAS nodAļAS 

ArodkomitejAS  priekšSēdētājA 

mAritA opmAne šAjā BiLdē redzAmA 

kopā Ar nozAreS prezidenti zoju 

Semjonovu (no LABāS) un uzticīBAS 

perSonu Lidiju kAtkeviču

 Foto mārtiņš pužuLS

pašvaLdību darbinieku 

arodbiedrības 

priekšsēdētāja LidijA LegzdiņA 

(no LABāS) inFormējA, kA jeLgAvAS 

novAdA eLejAS ArodorgAnizācijAS 

priekšSēdētājAS  mAiritAS kļimovS-

kAS izStrādātAiS kopLīgumS šogAd 

ņemtS pAr pAmAtu viSA jeLgAvAS 

novAdA pAšvALdīBu kopLīgumiem

 Foto mārtiņš pužuLS

sLimnīcas „ģintermuiža” 

arodorganizācijas priekšSē-

dētāju edīti LiSmenti Svētku reizē 

ApSveicA Arī  veSeLīBAS un SociāLāS 

AprūpeS dArBinieku ArodBiedrīBAS 

priekšSēdētājS vALdiS keriS

baLvu ieguvējus un viesus 

ar koncertu sveica pASAu-

LeS zvAigzneS – rīgAS domA korA 

SkoLAS meiteņu koriS diriģenteS 

AirAS BirziņAS vAdīBā

 Foto mārtiņš pužuLS
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sauLe mostas austrumos

Nodibināta LSAB  
Jauniešu padome

pirmo reizi  viena no pasaules 
arodbiedrību kustības globāla-
jām arodbiedrībām,  mūsu 
jumta organizācija  uni, savu 
kongresu rīkoja tālajos austru-
mos – japānā, nagasaki pilsētā, 
kuru var uzskatīt par pretkara 
politikas simbolu.

zoja semjonova,  

SAkAru dArBinieku ArodBiedrīBAS 

prezidente 

No Latvijas UNI pasaules kon-

gresā piedalījāmies trijatā:  no 
mūsu organizācijas - es un mū-
su jauniešu pārstāve, LSAB juri-
diskā padomniece Irēna Kalni-
ņa, kā arī mūsu kolēģe no Tirdz-
niecības darbinieku arodbiedrī-
bas  - priekšsēdētāja Maira 
Muceniece.

Japānā bija pulcējušies apmē-
ram 2000 kongresa delegātu, bet 
kopā ar pieaicinātajiem viesiem 
un novērotājiem mandātu komi-
sija nosauca ciparu - 3000 arod-

biedrību kustības atbalstītāji.
Mani personīgie iespaidi ir ļoti 

spilgti. Tas bija domubiedru saiets 
- mūsējie darbojas visās pasaules 
malās, visos kontinentos ar vienu 
vienīgu mērķi – nedot iespēju 
tumšajiem spēkiem padarīt dzīvi 
sliktāku, darboties, lai cilvēkiem 
būtu interesants darbs un lai palik-
tu arī laiks un enerģija ģimenei, 
bērniem, draugiem, sportam un 
kultūrai.

Pasaules krīze nesusi smagas 
izmaiņas kā ekonomikā, tā arī no-
darbinātībā. Tāpēc mūsu kongre-
sa sauklis jeb vadmotīvs bija „Bre-
aking through!” (Izlauzīsimies, 
pārvarēsim!).

Kongress vienbalsīgi pieņēma 
28 rezolūcijas, kas ir konkrēto pa-
sākumu kopums dažādās jomās, 
piemēram:

- Kolektīvie līgumi transnacio-
nālās kompānijās;

- Spēcīgu darba tirgu globalizē-
tajā pasaulē;

- Migrācija un sieviešu tirdz-
niecība;

- Dažādību un elastību;
- Cīņa pret klimata pārmai-

ņām;
- Brīvi no bailēm – cieņu pret 

darba ņēmēju;
- Aktīvu politiku multinacio-

nālās kompānijās;
- Sociālā aizsardzība un veselī-

bas aprūpe – cienīga darba būtis-
kie nosacījumi;

- Par iekļaušanos informācijas 
sabiedrībā.

Šīs un vēl citas rezolūcijas ir 
mūsu rīcības programma tuvākai 
nākotnei.

Galvenie pamatvirzieni ir trīs. 
Pirmais ir cīņa pret nabadzību – 
kā nu katra nacionālā arodbiedrī-
ba to definē: Āfrikas valstīs tam ir 
viena izpratne,  Eiropā – cita, arī 
Latvijā sava atšķirīga interpretāci-
ja. Otrais - cīņa pret bailēm – bai-
les pazaudēt darbu, iztiku, pensi-
ju, būt atstumtiem  un tā tālāk, 
bailes visdažādākajās izpausmes 
formās. Trešais - cīņa pret karu: 
šodien  karadarbība notiek 200 
pasaules vietās. Karos cilvēki zau-
dē visu – mājas, iztiku, veselību, 
dzīvību. 

Atgriežoties mājās, mēs, Latvi-
jas delegātes, atvedām sev līdz no 
Nagasaki lielu iedvesmojošu spē-
ku, lai aktīvāk darbotos mūsu 
valsts sakārtošanas vārdā, lai ener-
ģiskāk spurotos pretim mūsu val-
dības iecerēm – kārtot lietas ar 
Starptautisko Valūtas fondu uz 
darbinieku rēķina.

Mūsu globālās arodbiedrības 
ieteikumus mēs iekļausim savā 
darba kārtībā.

Esam kopā, esam vienoti! 

26. novembrī pulcējās Latvijas 
sakaru darbinieku arodbiedrības 
(Lsab) biedri vecumā līdz 35 
gadiem no rīgas, Liepājas, rēzek-
nes un citām Latvijas malām ar 
kopīgu mērķi – izveidot Lsab 
jauniešu padomi.

irēna kaLniņa, SAkAru dArBinieku 

ArodBiedrīBAS juriSte 

LSAB Jauniešu padomes dibināša-
nas konferenci atklāja LSAB prezi-
dente Zoja Semjonova ar runu par 
arodbiedrību darbību un nozīmi uz-
ņēmumā un nozarē, izraisot plašu 
atsaucību un interesi sakaru uzņē-
mumu jauniešos.  

Tad sekoja LSAB juridiskās pa-
domnieces Irēnas Kalniņas prezen-
tācija par jauniešu darbību arod-
biedrībās uzņēmuma, nozares, Lat-
vijas, Eiropas Savienības un starp-

tautiskajā līmenī un LSAB attīstības 
projekta vadītāja Kaspara Strauta 
prezentācija par LSAB biedru pie-
saistes jautājumu. Konferences otra-
jā daļa notika LSAB Jauniešu pado-
mes sastāva apstiprināšana un 
priekšsēdētāja un viņa vietnieka ie-
vēlēšana. Jauniešu padomē turpmāk 
aktīvi darbosies un vismaz reizi mē-
nesī tiksies pieci jaunieši no šādiem 
uzņēmumiem: Viktors Pedčenko 
(SIA Lattelecom BPO), Jūlija Šakura 
(SIA Citrus Solutions), Santa Pašaje-
va (VAS „Latvijas Pasts”), Anete 
Bērtule (SIA „Lattelecom Techno-
logy), Lienīte Dišlers (SIA Lattele-
com), Kaspars Strauts (LSAB birojs) 
un Irēna Kalniņa (LSAB birojs). 

Par priekšsēdētāju ar pārliecinošu 
balsu vairākumu ievēlēja Irēnu Kal-
niņu; par priekšsēdētāja vietnieku – 
Kasparu Strautu.  

 Lsab prezidente zojA SemjonovA (no kreiSāS) un LSAB juriSte irēnA 

kALniņA uni kongreSā nAgASAki

 Foto no LSAB ArhīvA

 Lsab jAuniešu konFerence 26. novemBrī

 Foto no LSAB ArhīvA



sieviešu Lomas 
stiprināšana 
eiropas savienības 
arodbiedrībās
 Šī gada 28. oktobrī Berlīnē, Vācijā 
Eiropas arodbiedrību konfederā-
cija (ETUC) organizēja starptau-
tisku semināru „No iesaistīšanās 
arodbiedrībā līdz vadībai: sieviešu 
lomas stiprināšana arodbiedrībās”. 
Semināra mērķis bija pievērst uz-
manību sieviešu skaita palielinā-
šanai arodbiedrībās un aktīvākai 
sieviešu iesaistīšanai vadības lī-
menī un lēmumu pieņemšanas 
procesos. Seminārā tika apskatītas 
pēdējās ETUC iniciatīvas šajā jau-
tājumā, prezentēta ekspertes 
Dr.Jane Pilinger izveidota rokas-
grāmata par sieviešu lomas stipri-
nāšanu vadības līmeņos arodbied-
rībās, kā arī organizēta prāta vētra 
starp konferences dalībniekiem ar 
mērķi rast jaunus risinājumus sie-
viešu iesaistīšanai. 

„Atbilstoši ETUC uzskatam 
sieviešu skaita palielināšana arod-
biedrību vadības līmeņos ir ne-
pieciešama, lai arodbiedrības gūtu 
mūsdienīgu tēlu, nodrošinātu 
biedru daudzveidību un visu bied-
ru interešu vērā ņemšanu, rosinā-
tu arodbiedrības būt dinamiskām 
un elastīgām, aizpildītu arodbied-
rību resursu vakuumu, kurš vei-
dojas, neizmantojot sieviešu ta-
lantus, iemaņas un zināšanas. Kā 
viens no būtiskākajiem trūku-
miem šajā jautājumā tika norādīts 
katastrofāli mazs jauno sieviešu 
skaits, kas izraisa jautājumu, kam 

tiks nodotas arodbiedrību „sievie-
šu lietas” pēc tam, kad esošās sie-
viešu aktīvistes dosies pensijā.

Kā risinājums sieviešu lomas 
stiprināšanai seminārā tika ap-
spriesta kvotu sistēmas (prasība, 
lai dalībvalstu arodbiedrību sastā-
vā tiktu ievērots nepieciešamais 
sieviešu-biedru procents) ievieša-
na arodbiedrībās, taču šis jautā-
jums izraisa asu diskusiju arod-
biedrību starpā, līdz ar to jautā-
jums tika atstāts tālākai apsprieša-
nai. Pārējie risinājumi ietver 
statistikas par sieviešu skaitu 
arodbiedrības vadības līmeņos 
apkopošanu un publicēšanu; vī-
riešu aktīvu iesaistīšanu šajā pro-
cesā, lai neveidotu „divu nometņu 
kara” efektu; balvas par sieviešu 
lomu sekmēšanu un sieviešu skai-
ta paaugstināšanu ieviešanu arod-
biedrību konfederācijās; normatī-
vo aktu ieviešanu.

etuc juristu tīkLa net-
LeX konference 
ETUC cenšas stiprināt arodbied-
rību pārstāvju zināšanas, tostarp, 
arī juristu kompetenci. Šī gada 
3.-4.novembrī ETUC juristu tīkls 
NETLEX organizēja kārtējo starp-
tautisko konferenci. Konferencē 
tika apskatīti tādi jautājumi kā Ei-
ropas Savienības (ES) pievienoša-
nās Eiropas Cilvēktiesību konven-
cijai (ECHR), ES likumdošanas 
procesa uzlabošana, darbinieku 
nosūtīšanas un darba laika likum-
došanas pēdējās aktualitātes, 
arodbiedrību darbības krīzes laikā 
un kritisks pārskats par Eiropas 
2020 stratēģiju.

Attiecībā uz ES pievienošanos 
ECHR tika norādīts, ka pēc ES 
pievienošanās ECHR arodbiedrī-
bām būtu jāizmanto savas tiesības 
kļūt par trešajām pusēm tiesvedī-
bā. Pievienošanās procesā ES sa-
gaida zināmas grūtības – 27 valstu 
vai visu Eiropas Padomes valstu 
ratifikācija, vienošanās panākša-
na, grozījumu veikšana ECHR. 
Tāpat kā sagaidāmais izaicinā-
jums tika norādīts fakts, ka ES tie-
sa būs pilnvarota spriest par tiesī-
bu aktu atbilstību ECHR, līdz ar 
to Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
process varēs tikt apturēts līdz ES 
tiesas spriedumam, kas var pail-
dzināt jau tāpat garu lietu izskatī-

šanas termiņu. Papildus tika iz-
tikts arguments, ka šobrīd ES cil-
vēktiesības koncentrējas tikai uz 
ES tiesību aktiem, atstājot „aiz 
borta” virkni pasaules cilvēktiesī-
bu dokumentu vai veidojot kom-
petenču pārklāšanos situāciju. Tā 
veidojas, kad valsts un ES atseviš-
ķi pievienojas vienam cilvēktiesī-
bu dokumentam, un valsts iegūst 
saistības gan kā ES sastāvdaļa, gan 
kā suverēna valsts. Visbeidzot tika 
kritizēta ES diskriminācijas poli-
tika, kas atstāj trešo valstu pilso-
ņus ārpus cilvēktiesību aizsardzī-
bas mehānismiem.

Jautājumā par Eiropas 2020 
stratēģiju tika akcentēts, ka ES ir 
sabalansēta un vienota no ārpuses 
attiecībā uz pārējām pasaules re-
ģioniem, taču ir ārkārtīgi dažāda 
un disbalansēta iekšienē. Ir valstis 
ir lielu budžeta pārpalikumu un ir 
valstis ar lieliem budžeta parā-
diem. Tanī pašā laikā nav vienotu 
ES tirgus harmonizēšanas proce-
su, un juridiski šī stratēģija nav 
saistoša dalībvalstīm. Tas noved 
pie situācijas, ka dalībvalstis neuz-
liek ES 2020 stratēģiju par priori-
tāti, neplāno to pildīt un koncen-
trējas uz īstermiņa mērķu sasnieg-
šanu – krīzes seku likvidēšanu.

Asi tika kritizētas darba laika 
un darbinieku nosūtīšanas direk-
tīvas, apšaubot subsidiaritātes 
principa ievērošanu (vai ES ir 
kompetence izdot tiesību aktus 
par šādiem jautājumiem) un di-
rektīvu tiesisko pamatu (direktīvu 
pieņemšanas procesā sociālajiem 
partneriem nebija atvēlēta pietie-
kama loma). Tika akcentēta ne-
pieciešamība izdot direktīvu ie-
viešanas instrumentu un pārskatīt 
ES tiesas kompetenci skatīt tādas 
lietas kā Laval un Viking. Par Vi-
king, Laval un Ruffert lietu iznā-
kumiem un izaicinājumiem 2011.
gada 13.-14.janvārī ETUC organi-
zē speciālu konferenci, kur šī dis-
kusija turpināsies, iesaistot Eiro-
pas Parlamenta un Komisijas pār-
stāvjus.  

ituc eiropas 
reģionāLa padomes 
sieviešu skoLa
Sieviešu loma un dzimumu ba-
lanss ir svarīgs priekšnoteikums 
jebkuras organizācijas efektīvai 

darbībai. To apzinās ne tikai ie-
priekš minētā Eiropas arodbiedrī-
bu konfederācija (ETUC), bet arī 
Starptautiskā arodbiedrību konfe-
derācija (ITUC). 

Pagājušo mēnesī ITUC Eiropas 
Reģionālā Padome (The Pan-
European Regional Council-
PERC) organizēja arodbiedrību 
sieviešu skolu un konferenci ar 
mērķi pievērst uzmanību sieviešu 
lomai arodbiedrību stiprināšanā 
un ietekmei, kuru ekonomiska 
krīze atstāj uz sievietēm. 

Skolas laikā tika prezentēta sta-
tistikas informācija par dažādu 
PERC valstu sieviešu pārstāvības 
procentu arodbiedrībās. Šeit vis-
pirms būtu svarīgi atzīmēt, ka Bal-
tijas reģions krasi atšķiras no ci-
tiem Eiropas reģioniem ar sieviešu 
iesaistīšanās procentu. Baltijā sie-
vietes aktīvi darbojas uzņēmējdar-
bībā, valsts pārvaldē un nevalstis-
kajā sektorā, tostarp, vadības un 
lēmumu pieņemšanas līmenī. Lie-
tuva ieņem pirmo vietu pēc sievie-
šu iesaistīšanās procenta – vairāk 
nekā 95 %. Savukārt Latvija ieņem 
8. vietu visā PERC reģionā ar 85 %. 
Igaunijā sieviešu procents ir ma-
zāks – tomēr vairāk nekā 50 %, tā 
ieņem 22. vietu PERC reģionā.

Pārējo Eiropas reģionu valstīs 
kopumā dominē vīriešu pārstāvji, 
visvairāk tas ir jūtams lēmumu 
pieņemšanas līmenī.

 SAgAtAvojA  

nataĻja mickeviča, LBAS juriSte  

(nAtALjA.mickevicA@LBAS.Lv)  
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forums par arodbiedrību lomu
3. decembrī rīgā norisinājās 
eiropas parlamenta informāci-
jas biroja Latvijā, Latvijas brīvo 
arodbiedrību savienības un 
brīvības un solidaritātes fonda 
rīkots forums „arodbiedrību 
loma nabadzības samazināša-
nā, pilsoniskās sabiedrības 
veidošanā un darbinieku tiesis-
kajā aizsardzībā Latvijā”. 

māris grīnvaLds,  

BSF vALdeS LocekLiS

Aptuveni 80 cilvēku pulcējās Arod-
biedrību namā, starp tiem – arod-
biedrību vadītāji un biedri, dažādu 
politisko partiju un nevalstisko or-
ganizāciju pārstāvji, kā arī studenti.

Foruma ievaddaļā klātesošos uz-
runāja Eiropas Parlamenta Infor-
mācijas biroja Latvijā vadītājs Māris 
Graudiņš. Ņemot vērā foruma te-
matiku, M. Graudiņš atgādināja, ka 
2010. gads Eiropas Savienībā veltīts 
nabadzības un sociālas atstumtības 
izskaušanas problēmu aktualizēša-
nai, kā arī novēlēja arodbiedrībām 
panākumus to cīņā par dažādu vēs-
turisko aizspriedumu pārvarēšanu 
un darba ņēmēju tiesību ievērošanu 
šajos grūtajos laikos. 

arodbiedrībām  
jāmainās
Brīvības un solidaritātes fonda 
priekšsēdētājs un Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš savā uzrunā sveica fo-
ruma dalībniekus un apsolīja fon-
da 5 gadu jubilejai veltīt grāmatu 
par daudzo fonda forumu temati-
ku un izmaiņām Latvijas sabiedrī-
bā šajā laikā. Novēlot arodbiedrī-
bām panākumus grūtībās nonāku-
šo cilvēku tiesību aizstāvībā, A. 
Lejiņš atgādināja arī par izmaiņām 
globālā līmenī, kuras nedrīkst ne-
ņemt vērā, ja vēlamies saglabāt 
valsts un reģiona konkurētspēju 
pasaules tirgos. 

Pirmais foruma pamatdaļā uz-
stājās Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdētājs Pēteris 
Krīgers, kurš iepazīstināja audito-
riju ar plašo LBAS un Latvijas 
arodbiedrību kustības vēsturi, uz-
sverot to nopelnus darba likumdo-

šanas izstrādē un Trīspusējās sa-
darbības padomes izveidē. Tāpat 
arī 1996. gadā noslēgtā Ģenerālvie-
nošanās par sociālās partnerības 
pamatprincipiem ar Latvijas Darba 
devēju konfederāciju, cīņa par Lat-
venergo privatizācijas nepieļauša-
nu, vairākkārt organizētās masvei-
da protesta akcijas ar LIZDA un 
LVSADA biedriem, kā arī kampa-
ņa par grozījumiem Satversmē - ie-
rakstāmas Latvijas arodbiedrību 
jaunlaiku vēsturē zelta burtiem. P. 
Krīgers pieminēja arī trūkumus un 
problēmas, proti, vadošo politisko 
spēku nevēlēšanos ievērot paraks-
tītās vienošanās, savstarpējās soli-
daritātes trūkumu, salīdzinoši ne-
lielo gados jauno biedru skaitu, 
aktīvo iedzīvotāju emigrāciju, lielo 
bezdarbu un nelielos iedzīvotāju 
ienākumus, kas liedz iespēju mak-
sāt biedra naudu un apmaksāt aktī-
vu dalību protesta akcijās. Ņemot 
vērā esošo situāciju, LBAS aktīvāk 
sadarbosies arī ar Eiropas līmeņa 
sabiedrotajiem, savu interešu aiz-
stāvībai izdarot pastiprinātu spie-
dienu uz LR valdību.

sargsuņa funkcija
LBAS sasniegumiem un „sargsu-
ņa” funkcijas redzējuma izklāstam 
savu uzrunu veltīja LBAS jurists 
Kaspars Rācenājs. Viņaprāt, arod-
biedrībām jābūt uzraugam, nodro-
šinot normatīvo aktu ievērošanu, 
aizstāvim pret nepamatoti nelabvē-
līgu attieksmi un cīnītājam par la-
bākiem darba apstākļiem. Saskaņā 
ar statistikas datiem uzņēmumos, 
kuros ir noslēgti koplīgumi, ir ne-
salīdzināmi mazāk darba likumdo-
šanas pārkāpumu, darba vides ris-
ku. K. Rācenājs norādīja, ka krīze ir 
iespēja uzrunāt jaunus biedrus, 
minot vairākas arodbiedrību bied-
ru priekšrocības, piemēram, uzņē-
mēju nespēju vienpusēji lauzt dar-
ba koplīgumus. Noteiktos apstāk-
ļos arodbiedrības pilda arī tiesīb-
sarga funkciju. Komentējot 
ierosinājumu no zāles – arodbied-
rībām nākt klajā ar likumdošanas 
iniciatīvām, K. Rācenājs informēja, 
ka šādu iespēju liedz LR Satversme. 

Taču M. Graudiņš papildināja šo 
komentāru ar atziņu, ka arodbied-
rības varētu cīnīties un uzņemties 
zināmu vadības lomu, lai LR li-
kumdošanas aktos tiktu iestrādāts 
un tiktu pielietots praksē Lisabo-
nas līgumā paredzētais Pilsoņu ini-
ciatīvas princips [http://ec.europa.
eu/dgs/secretariat_general/ci-
tizens_initiative/index_lv.htm], 
kas paredz aktīvāku pilsoniskās sa-
biedrības iesaistīšanos valsts pār-
valdē. 

darba devēja ieguvumi
Par ieguvumiem, ko arodbiedrību 
darbība sniedz uzņēmējiem, pa-
stāstīja A/s „Cēsu alus” valdes 
priekšsēdētāja Eva Sietiņsone-Zat-
lere. Saskaņā ar viņas pārstāvētā 
uzņēmuma pieredzi arodbiedrības 
veic pozitīvu darbinieku izglītības, 
konsolidācijas un iekšējās uzņē-
muma sociālās dzīves organizēša-
nas funkciju, nodrošinot arī labu 
komunikācijas kanālu starp vadību 
un padotajiem. Šāda sadarbība vei-
cina darbiniekos izpratni par per-
sonīgā devuma un uzņēmuma 
darbības rezultātu kopsakarībām, 
motivē tos produktīvākam dar-
bam, nodrošinot uzņēmumam 
peļņas un apgrozījuma pieaugu-
mu, kā rezultātā – sev dažādus bo-
nusus. Krīzes laikā šāda prakse ļāva 
efektīvi risināt virkni problēmu, 
savstarpējā komunikācijā nodroši-
not abu pušu izpratni un vienoša-
nos par nepieciešamajiem risināju-
miem. 

greizo spoguĻu fons
Kā LR aizsardzības ministrs, valdī-
bas pārstāvis un politologs ar pasā-
kuma dalībniekiem savās pārdomās 
dalījās Artis Pabriks (SCP, Vienotī-
ba). Pamatojot savu politisko uzska-
tu transformāciju pēdējo desmit 
gadu laikā gan ar iespaidiem, ko at-
stājusi Latvijas sabiedrības noslāņo-
šanās un savstarpējās uzticēšanās 
sairšanas novērojumi, A. Pabriks 
norādīja, ka Latvijas valstij ir jākļūst 
sociālākai un vairāk jāiesaistās sa-
biedrisko labumu pārdales proce-
sos. Gan augstais egoisma līmenis 

sabiedrībā, gan lielā skepse pret val-
dības darbu, gan akūts laika trū-
kums ir starp galvenajiem iemes-
liem horizontālās un vertikālās sa-
biedriskās uzticības trūkumam, kas 
rada iekšēji pretrunīgu apburto lo-
ku sistēmu – cilvēki grib rezultātus, 
bet bez savas principiālas iesaistīša-
nās. Komentējot arodbiedrību vāju-
mu kā politiķis, A. Pabriks norādīja, 
ka nejūt tajās pietiekamu varas po-
tenciālu un dažkārt arī kompetentu 
priekšlikumu līmeni, ko pastiprina 
fakts, ka komunikāciju bojā arī do-
minējošais „greizo spoguļu” mediju 
fons. Neskatoties uz to, arodbiedrī-
bām ir svarīga loma kā sociālajam 
partnerim un nozīmīgas sabiedrī-
bas daļas konsolidējošam spēkam, 
un valdībai jābūt maksimāli atvērtai 
sadarbībai ar tām. Atbildot uz A. 
Pabrika skepsi attiecībā uz spēju ra-
dīt kompetentus ilglaicīgas attīstības 
priekšlikumus, ar virkni konkrētu 
un sen sagatavotu priekšlikumu 
klātesošos iepazīstināja viens no 
arodbiedrību vadītājiem E. Bal-
dzēns, atgādinot, ka LBAS nevarot 
pildīt Saeimas un valdības funkci-
jas. 

modernākus Likumus
Saeimas deputāts un topošais Eiro-
parlamenta deputāts Kārlis Šadur-
skis (PS, Vienotība) pauda pārlie-
cību - neskatoties uz to, ka pēc bū-
tības valdība un arodbiedrības ir 
sadarbības partneri, funkcionāli tie 
ir pretinieki, jo valdības piedāvā-
jums vienmēr būs mazāks nekā 
arodbiedrību prasības. Iespējams, 
tam par pamatu kalpo fakts, ka 
arodbiedrībām parasti ir grūtāk sa-
darboties ar labējām valdībām, ku-
ras Latvijā valda pēdējos 20 gadus. 
Citējot esošo likuma „Par arod-
biedrībām” redakciju, kā arī pama-
tojot savu domu ar atziņām par 
darba nozīmīgo lomu naudas un 
virsvērtības radīšanā, K. Šadurskis 
piedāvāja darba likumdošanas bā-
zes modernizēšanu, lai novērstu 
darba ņēmēju verdzīgo pakļāvību 
darba devējam. 

Foruma turpinājumā notikušajā 
diskusijā piedalījās arodbiedrību 
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forums par arodbiedrību lomu

pārstāvji Pēteris Krīgers, Līvija 
Marcinkēviča, BSF valdes loceklis 
Māris Grīnvalds, politologs 
Andrejs Berdņikovs, PSIA „Vent-
pils reiss” arodbiedrības vadītāja 
Inga Uibo, kā arī vienīgais no ie-
priekš uzaicinātajiem politisko 
partiju pārstāvjiem – LR Labklājī-
bas ministrijas parlamentārais sek-
retārs Andrejs Staķis (ZZS). Diem-
žēl, lai arī iepriekš savu dalību ap-
stiprinājuši, uz diskusiju neieradās 
Ilze Viņķele (PS, Vienotība), Gun-
tra Riņķe (VL/TB/LNNK), Mār-
tiņš Zemītis (PLL) un Egils Rut-
kovskis (SC). 

soLidaritātes 
trūkums
Atšķirībā no foruma prezentāciju 
daļas diskusijas dalībnieki vairāk 
uzmanības pievērsa esošajai situā-
cijai arodbiedrībās, to darba orga-
nizācijai, spējai piesaistīt jaunus 
biedrus un motivēt esošos aktīvi 
aizstāvēt savas intereses. Kā viena 
no galvenajām problēmām tika 
minēts savstarpējās solidaritātes 
trūkums, ko veicina arī valdības 
paviršā attieksme pret saviem solī-

jumiem un organizētiem tautas 
gribas manifestiem (piem., refe-
renduma par tiesībām atlaist Saei-
mu rezultātiem). Tāpat būtiski ie-
mesli ir arī kolektīvas interešu aiz-
sardzības tradīciju trūkums (59% 
iedzīvotāju darba tiesību neievēro-
šanas problēmas pirmkārt risinātu 
ar darba devēju), kā arī tautas men-
talitāte, kas vērsta uz individuālu 
kompromisu meklēšanu, neatzīs-
tot tiesisku lēmumu leģitimitāti 
(63% iedzīvotāju tiesas ceļā atjau-
notā darba vietā visdrīzāk neat-
grieztos). Taču viens no dominējo-
šiem iemesliem, kas sagādā prob-
lēmas arodbiedrībām piesaistīt 
jaunus biedrus, ir milzīgais ēnu 
ekonomikas apjoms (32% no IKP), 
kā arī fakts, ka 67% iedzīvotāju 
pašreizējos ekonomiskajos apstāk-
ļos ir gatavi strādāt, saņemot algu 
aploksnē (lai gan uzņēmumos, ku-
ros noslēgts koplīgums starp darba 
devēju un arodbiedrību, „aplokšņu 
algu” maksājumu prakse praktiski 
nepastāv). Piemēram, šim brīdim 
pievilcīgs arguments jaunu strādā-
jošu biedru piesaistei būtu atgādi-
nājums, ka „Darba likuma 110. 
panta 1. punkts paredz, ka darba 
devējam aizliegts uzteikt darba lī-
gumu darbiniekam – arodbiedrī-
bas biedram – bez attiecīgās arod-
biedrības iepriekšējas piekrišanas”. 

vairāk biedru!
Iepazīstoties ar praktiskiem pie-
mēriem citvalstu arodbiedrību 
darbā, diskusijas dalībnieki vieno-
jās, ka arodbiedrībām galvenokārt 
vajadzētu koncentrēties uz biedru 
skaita palielināšanu, īpašu uzma-
nību pievēršot organizatoriskā ak-
tīvisma veicināšanai, vairojot akti-
vitātes arī interneta vidē. Šajā kon-
tekstā par labu tika atzīta LBAS 
konkursa profesionālo skolu au-
dzēkņiem  PROFS ideja. Starp 
veiksmīgiem un modernam laik-
metam atbilstošiem LBAS piedā-
vājumiem atzīstami arī interneta 
portāla darbatiesibas.lv izveidoša-
na un interaktivitātes paplašināša-
na esošajā lbas.lv vietnē. Arī ideja 
veicināt esošās likumdošanas iz-

maiņas, lai pastiprinātu LBAS 
„sargsuņa” un „informatora” funk-
cijas, guva atbalstu, jo tās stiprinā-
tu iedzīvotāju uzticību arodbiedrī-
bām kā svarīgam darba ņēmēju 
interešu aizstāvim darbā ar valsts 
pārvaldes institūcijām. 

iesaiste poLitikā
Atbildot uz diskusijas vadītāja 
jautājumu par arodbiedrību līde-
ru aktīvāku iesaistīšanos politis-
kajos procesos, abi arodbiedrību 
pārstāvji norādīja, ka arodbiedrī-
bām tomēr vairāk vajadzētu pie-
vērsties sociālā partnera lomas 
pildīšanai. Taču politisko partiju 
pārstāvji ir laipni aicināti aktīvāk 
stāties arodbiedrībās, stiprināt sa-
vu ietekmi to biedru vidē un ievē-
lēšanas gadījumā aktīvi iestāties 

par darba ņēmēju interesēm Saei-
mā, Ministru kabinetā un citās 
valsts pārvaldes institūcijās.

Īpašu auditorijas uzmanību iz-
pelnījās Ingas Uibo sniegtā infor-
mācija par sasniegumiem viņas 
uzņēmumā. Klātesošie bija vienis-
prāt, ka PSIA „Ventspils reiss” aro-
dorganizācijas izveides un stipri-
nāšanas stāsts ir klasisks arod-
biedrību idejas veiksmes stāsts 
uzņēmumā, kura vadība sākotnēji 
nespēj saskatīt šādas organizācijas 
dibināšanas lietderību. 

Visi pieejamie foruma dalīb-
nieku prezentācijas materiāli, uz-
runu ieraksti, kā arī foruma gaitas 
kopsavilkums un secinājumi ir 
pieejami Brīvības un solidaritātes 
fonda interneta mājas lapā  
http://www.bsf-latvija.lv. 

 atbiLdot uz poLicistu arodbiedrības pārstāvja jautājumu, pAr konkrē-

tām dArBinieku priekšrocīBām pAStāStījA AS „cēSu ALuS” ArodBiedrīBAS 

vAdītājA LAiLA āBoLA.

 Foto no BSF ArhīvA

 bsf vaLdes LocekLis ansis dobeLis (no kreiSāS) un ārLietu miniStrS ArtiS 

pABrikS

 Foto no BSF ArhīvA

viens no dominējošiem 

iemesLiem, kas sagādā 

probLēmas arodbiedrībām 

piesaistīt jaunus biedrus, 

ir miLzīgais ēnu ekonomi-

kas apjoms - 

    32%   

no ikp, kā arī fakts, ka

 67% 

iedzīvotāju pašreizējos 

ekonomiskajos apstākĻos 

ir gatavi strādāt, saņemot 

aLgu apLoksnē.



šoruden berlīnē, vācijā piedalī-
jos vācijas arodbiedrību konfe-
derācijas (vācu val. - der deut-
sche gewerkschaftsbund (dgb)) 
organizētajā mācību braucienā 
„sociālo partneru loma nacio-
nālā kvalifikācijas ietvara 
izstrādē”.

ruta porniece , 

LBAS izgLītīBAS un nodArBinātīBAS 

ekSperte

Iespēju doties šajā braucienā snie-
dza Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras Caurviju apakšprogrammas 
ietvaros piešķirtā stipendija*. 

Mācību braucienā tika apmeklē-
ta Vācijas arodbiedrību konfederā-
cija, Vācijas federālā izglītības un 
pētniecības ministrija, Celtniecības 
arodskola, Dzelzceļa profesionālā 
skola. Mācību braucienā piedalījās 
deviņi dalībnieki no Turcijas, Itāli-
jas, Grieķijas, Lielbritānijas, Beļģi-
jas, Spānijas, Slovēnijas, Polijas un 
Latvijas, pārstāvot arodbiedrību 
organizācijas, darba devēju organi-
zāciju, valdību un izglītības iestā-
des. 

Mācību brauciens tika organi-
zēts, lai dalībniekus iepazīstinātu 
ar Vācijas un citu valstu pieredzi 
nacionālā kvalifikācijas ietvara iz-
strādē un sociālo partneru lomu 
šajos procesos. Šis jautājums ir kļu-
vis aktuāls, jo, balstoties uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. ga-
da ieteikumu „Par Eiropas kvalifi-
kāciju ietvarstruktūras (EKI) izvei-
došanu mūžizglītībai”, Eiropas Sa-
vienības dalībvalstīm līdz 2010. 

gadam nacionālās kvalifikācijas 
sistēmas ir jāpiesaista EKI un līdz 
2012. gadam jānodrošina, ka izglī-
tību un kvalifikāciju apliecinošos 
dokumentos ir norādīta atsauce uz 
atbilstošo vienu no astoņiem EKI 
līmeņiem (piemēram, 1.līmenis - 
apliecība par pamatskolas beigša-
nu, 8. līmenis - doktora grāds). 

Tas nozīmē, ka no 2012. gada 
katram izsniegtajam izglītības 
dokumentam būs pielikums, ku-
rā norādīto izglītības līmeni  
sapratīs darba devējs jebkurā Ei-
ropas Savienības dalībvalstī. Ko-
pumā EKI mērķis ir atvieglot 
darbinieku mobilitāti, un darba 
devējiem dot iespēju labāk izprast 
potenciālā darbinieka prasmes 
un zināšanas.

Lai Latvijā izstrādātu normatī-
vo regulējumu nacionālās kvalifi-
kācijas sistēmas piesaistei EKI, 
Izglītības un zinātnes ministrija 
2009. gada rudenī izveidoja dar-
ba grupu. Rezultātā 2010. gada 5. 
oktobrī valdība apstiprināja gro-
zījumus Ministru kabineta 2008. 
gada 2. decembra noteikumos 
Nr.990 „Noteikumi par Latvijas 
izglītības klasifikāciju” un norā-
dīja Latvijas nacionālo 5 līmeņu 
kvalifikāciju atbilstību EKI 8 lī-
meņiem. 

Atšķirībā no Latvijas un Liel-
britānijas, kurām ir izstrādātas 
nacionālās kvalifikācijas ie-
tvarstruktūras, lielākai daļai val-
stu kā Vācija, Itālija, Beļģija, 
Grieķija, Turcija un Beļģija nav 
izstrādātas vienotas nacionālās 
kvalifikācijas ietvarstruktūras 
(NKI). Galvenās problēmas NKI 
izveidei šajās valstīs ir atšķirīgas 
izglītības sistēmas federālajās val-
stīs, pārāk daudz iesaistīto pušu, 
piemēram, Spānijā darba grupas 
sastāvā – 17 ministriju pārstāvji, 
17 pārstāvji no autonomām val-
stiņām, 19 – darba devēji, un 19 
– arodbiedrību pārstāvji, Boloņas 
procesa neīstenošana, nav vienā-
da salīdzināmība starp iegūto 
kvalifikāciju Eiropas valstīs. 

Diskusiju laikā izkristalizējās 
secinājums, ka EKI līmeņus būs 
grūti salīdzināt, jo katrai valstij ir 
atšķirīgas izglītības sistēmas, tra-
dīcijas, mācību metodes un arī 
rezultāti, piemēram, Vācija 6. lī-
menī ieliek meistaru, bet Latvijā 

Oktobra beigās Vroclavā notika 
25. NSZZ "Solidarnosc" kongress, 
kurā LBAS pārstāvēja sabiedrisko 
attiecību vadītāja Sanita Lorence. 
Par jauno prezidentu ar 166 bal-
sīm par un  139 balsīm pret tika 
ievēlēts Pjotrs Duda. P. Duda pa-
teicās delegātiem par atbalstu un 
bijušajam prezidentam Janušam 
Šņadekam par viņa darbību un 
vēlēšanu kampaņas demokrātisko 
stilu, un aicināja viņu sadarboties.

Pjotram Dudam ir 48 gadi, un 
viņš ir „Solidarnosc” biedrs kopš 
1980. gada, kad viņš sāka savas 
darba gaitas kā virpotājs. Savā ru-

nā viņš uzsvēra nepieciešamību 
padarīt „Solidarnosc” efektīvāku 
un redzamāku, atbilstoši mūsdie-
nām prasībām. Viņš solīja pievērst 
lielāku vērību reģionālo struktūru 
darbam, lielākas protesta kampa-
ņas, kā arī stiprināt „Solidarnosc” 
mītni Varšavā. Runājot par poli-
tisko darbību, P. Duda uzsvēra, ka 
politiskajām partijām vajadzētu 
lūgt arodbiedrības uzmanību, ne-
vis otrādi.

Pašlaik NSZZ  „Solidarnosc” 
sastāvā ir 680 000 biedri, kas ir ap-
mēram 4 % no strādājošo skaita.

 SAgAtAvojA  sanita Lorence
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Par  biļetena “LBAS Vēstis” saturu atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Bruņinieku 29/31, Rīga, LV-1001. 

http://www.arodbiedribas.lv

Vienoti izglītības dokumenti ES – no 2012. gada

Polijas arodbiedrībai NSZZ  
"Solidarnosc" - jauns prezidents

no 2012. gada 
katram izsniegta-
jam izgLītības 
dokumentam būs 
pieLikums, kurā 
norādīto 
izgLītības Līmeni  
sapratīs darba 
devējs jebkurā 
eiropas savienības 
daLībvaLstī.

 pjotrs duda pēc vēLēšAnu rezuLtātu pAziņošAnAS

 Foto www.SoLidArnoSc.org.pL

- bakalaura izglītību. Līdzīgi Vā-
cijā 7. līmenī liek stratēģiskās 
profesijas, piemēram, informāci-
ju tehnoloģiju speciālistus, kuru 
prasmes un zināšanas atbilst 7. 
līmenim, neskatoties, vai viņi ir 
mācījušies formālajā izglītībā, bet 
Latvijā – maģistra grādu.

EKI pamatmērķis ir nodroši-
nāt izglītības rezultātu - prasmju, 
zināšanu un kompetenču salīdzi-
nāmību, tādēļ asa diskusija bija 

par to, ka šie līmeņi tomēr nespēj 
parādīt visas darbinieka prasmes, 
jo nozīmīgs faktors ir darba pie-
redze, kas šeit netiek parādīta. 

*Sīkākā informācija par mācību 
braucienu iespējām - Eiropas Profesio-
nālā mācību attīstības centra mājas lapā  
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ un 
Valsts izglītības attīstības aģentūras mā-
jas lapā  http://www.apa.lv/lat/muzizgli-
tibas_programma/macibu_braucieni/
par_macibu_braucieniem/  


