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Ekonomiskie bēgļi turpina migrēt no uzņēmējdarbībai nedraudzīgās Latvijas vides. Palikušie
strādā pāri saviem spēkiem. Pie kā tas noved, lasiet 6.lpp.
Arodbiedrības ir darbinieku atbalsts, arī tad, kad nepieciešama palīdzība veselības
atgūšanai - par to 12. lpp.
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TAUTSAIMNIECĪBA

LBAS PRIEKŠLIKUMI TAUTSAIMNI
Marta sākumā Vīnē notika
Starptautiskā Valūtas fonda
(SVF) organizēta diskusija
„Dialogs par attīstības un
nodarbinātības jautājumiem
Eiropā”.
Jānis kajaks,
LBAS tautsaimniecības eksperts

Diskusijā piedalījās pārstāvji now
SVF, Starptautiskās darba organizācijas (SDO), Vispasaules arodbiedrību konfederācijas (ITUC), Eiropas arodbiedrību konfederācijas
(ETUC), Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (OECD),
kā arī arodbiedrību konfederāciju
pārstāvji no Austrijas, Rumānijas,
Bulgārijas un Latvijas. Analizējot
esošo situāciju, galvenais secinājums diskusijas laikā bija tāds, ka
Eiropas valstu ekonomiku attīstība
ir manāma, taču tā ir ļoti trausla un
vārga no tāda viedokļa, ka joprojām
saglabājas augsts bezdarbs, vairākas
tautsaimniecības nozares joprojām
nīkuļo, un valstis ir spiestas rēķināties ar pieaugošu inflāciju (pieaugot
resursu cenām pasaulē un ieviešot
konsolidācijas pasākumus).

REALITĀTE IR SKAUDRA

Skatoties konkrēti uz Latviju, nākas secināt, ka, patiešām, valsts
iekšzemes kopprodukts (IKP) ir
sācis atkal pieaugt, atgūstoties no
tās dziļās bedres, kurā tas bija nokļuvis krīzes kulminācijas brīdī,
bet pārējie tautsaimniecības rādītāji vai nu būtiski nemainās, vai pat
pasliktinās. Latvijas IKP ir sācis
pieaugt jau kopš pagājušā gada 3.
ceturkšņa, nesen kļuva zināms, ka
2010. gads kopumā ir noslēdzies ar
nelielu mīnusu ( -0,3%), bet šogad
tiek prognozēta jau diezgan stabila
IKP izaugsme 3-4% robežās. Taisnības labad gan jāsaka, ka šāda
prognoze tika izteikta pirms jaunāko konsolidācijas pasākumu publiskošanas, tāpēc realitāte ir gaidāma skaudrāka. Ja paskatās, kas tad
ir veicinājis IKP pieaugumu, tad
kļūst skaidrs, ka galvenokārt tas ir
eksports jeb ārējais patēriņš, jo iekšējais patēriņš mums joprojām ir
zems. Saskaņā ar SVF datiem, privātais patēriņš Latvijā šobrīd ir
2005. gada līmenī. Varētu likties,

ka tas nav maz, taču 2007. gadā tas
bija par 40% lielāks... Kas ir mainījies? Galvenokārt jau tas, ka privātais patēriņš vairs netiek stimulēts
ar pārgalvīgu kreditēšanas politiku,
iedzīvotājiem ir samazinājušies ienākumi (arī „ēnu” sektorā) un ir
pieauguši nodokļi. Līdz ar to iepriekšējais modelis, kad ekonomiskā izaugsme tika veicināta ar lēta
ārzemju kapitāla palīdzību, vairs
nedarbojas, un tautsaimniecības
attīstība ir jābūvē uz citiem pamatiem.

LBAS PRIEKŠLIKUMI

2011. gada valsts budžeta tapšanas
procesā no valdības puses vairākkārt izskanēja apgalvojums, ka sociālajiem partneriem un, jo īpaši,
arodbiedrībām priekšlikumu situācijas uzlabošanai nebija vispār, vai
arī tie bija ļoti nekonkrēti, neefektīvi
utml. Tāpēc mēs uzskatām par lietderīgu ik pa laikam atgādināt gan
Latvijas valdībai, gan visai sabiedrībai kopumā par tiem priekšlikumiem, ko Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība laika gaitā ir iesniegusi
valdībai, un kas beigu beigās ir guvuši arī valdības atbalstu.
Pirmkārt, mēs esam vairākkārtīgi jau kopš 2009. gada uzsvēruši vidēja termiņa plānošanas nepieciešamību, veidojot valsts budžetu. Tas
nozīmē, ka valsts budžets būtu jāveido ne tikai vienam (nākamajam)
gadam, bet vienlaicīgi jāparedz arī
tas, kāds tas būs tuvāko 3-4 gadu garumā. Vidēja termiņa budžeta veidošanu savulaik ir atbalstījuši arī
LDDK, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera, Latvijas Zinātņu akadēmija, kā arī Starptautiskā
Valūtas fonda un Eiropas Komisijas
pārstāvji. Valdības deklarācijā ir paredzēts vidēja termiņa budžeta plānošanu ieviest no 2012. gada un to
ir solījusi atbalstīt arī Saeimas
priekšsēdētāja S. Āboltiņa, kaut gan
LBAS bija ierosinājusi to darīt jau
no šī gada. Pagājušā gada vidū dienasgaismu ieraudzīja Fiskālās disciplīnas likuma projekts, ko valdība
bija paredzējusi kā pirmo soli nepieciešamajā virzienā. Ceram, ka
lietas turpinās virzīties tālāk un likumprojektu drīz varēs izskatīt Saeimā.

Otrkārt, pagājušā gada sākumā
mēs vērsām valdības uzmanību uz
to, ka Valsts Kasē ir uzkrātas neadekvāti lielas naudas rezerves, kas
ir radušās no starptautiskajiem aizdevumiem – 2010. gada beigās šī
rezerve bija paredzēta 2,2 miljardi
Ls. Naudas rezerve pati par sevi nav
slikta lieta, ja vien tas nav aizdevums, par kuru ir jāmaksā procenti,
un, galu galā, jebkurš aizdots lats vai
eiro būs pārskatāmā nākotnē jāatmaksā. Premjers Valdis Dombrovskis toreiz pēc neilgas pauzes sadzirdēja mūsu iebildumus un piekrita,
ka drošības rezerves ir uzkrātas pietiekamā apjomā, un valdība var
pārskatīt aizņēmuma saņemšanas
grafikus un samazināt summas. Visa tā rezultātā valstij procentu maksājumos izdevās 2010. gadā ietaupīt
18 miljonus latu, kas, piekritīsiet,
nav maz.
Treškārt, mēs esam gandrīz nepārtraukti norādījuši valdībai uz
ēnu ekonomiku kā papildus ieņēmumu avotu valsts budžetam. Valdība noteikti apgalvos, ka tā ir cīnījusies ar ēnu ekonomiku jau kopš
valsts neatkarības atjaunošanas,
bet reāli tikai pagājušā gada vidū
pēc sociālo partneru spiediena tika
izstrādāts plāns ēnu ekonomikas
apkarošanai un legālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Protams, ka
šis plāns ir tikai pirmais solis pareizajā virzienā, bet tā kā plānā ir paredzēti konkrēti uzdevumu izpildes termiņi, tad gan sociālajiem
partneriem, gan visai sabiedrībai
kopumā būs iespēja stingri sekot
termiņu ievērošanai un nepieciešamības gadījumā valdību „pabikstīt”.
Ekspertu vērtējumā „ēnu” ekonomikas īpatsvars valstī ir pieaudzis
līdz 42 % no IKP, un tam ir tendence paaugstināties. Pagājušā gada
sākumā, kad ļoti slikti pildījās nodokļu ieņēmumi no akcīzes precēm, LBAS norādīja uz vienu konkrētu veidu, kā valsts var gūt papildus ieņēmumus – Latvijas austrumu un vienlaikus arī ES ārējās
robežas sakārtošana. Nav noslēpums, ka Latgalē ļoti daudzi nemaz
nepazīst legālās cigaretes un to pašu var teikt arī par alkoholu un
degvielu. Ja valsts ar šo problēmu
nevar tikt galā saviem spēkiem, tā

vienmēr var lūgt palīdzību citām
valstīm, kurām ir lielākas sekmes
šajā jomā. Ļoti iespējams, ka atbildīgie dienesti ņēma vērā šo mūsu
ieteikumu, jo jau kopš pagājušā gada marta akcīzes nodokļa iekasējamība uzlabojās par 6-8 milj. Ls mēnesī, kas gadā deva gandrīz par 100
milj. Ls vairāk.

SULA NO
PAŽUVUŠA CITRONA

Iespējams, ka viss būtu turpinājis iet
uz labo pusi, ja nebūtu valdības lēmuma par akcīzes nodokļa palielinājumu galvenajām kontrabandas
precēm – cigaretēm, alkoholam un
degvielai. Tā vietā, lai apkarotu milzīgo kontrabandu un iekasētu esošos nodokļus, valdība ir izvēlējusies
„izspiest papildus sulu no jau pažuvuša citrona”. Tas būs liels pārsteigums, ja starptautiskie aizdevēji
piekritīs šādam risinājumam, jo
pieaugošo kontrabandas risku dēļ
valdības aprēķinātais fiskālais ieguvums ir stipri apšaubāms.

ĢIMENES
VALSTS PABALSTS

Kā vienu no panākumiem sarunās
ar valdību par 2011. gada budžetu,
kas notika slēgtajās Ministru kabineta sēdēs, mēs vēlamies minēt ģimenes valsts pabalsta (8 Ls/mēnesī
par bērnu vai jaunieti, kas mācās)
saglabāšanu vismaz līdz šī gada 1.
jūlijam. Līdz tam laikam Labklājības ministrijai ir jāsagatavo priekšlikumi par turpmākajiem pabalsta
piešķiršanas nosacījumiem. Mūsu
viedoklis ir tāds, ka pabalsts ir jāsaglabā ne tikai mazturīgajām ģimenēm, kurām būtu jāsaņem vairāk
par esošajiem 8 Ls/mēnesī. Šobrīd
no 365 tūkstošiem ģimenes valsts
pabalsta saņēmēju aptuveni 60 tūkstoši ir bērni no mazturīgajām ģimenēm, kas mēnesī nopelna mazāk
par 90 Ls uz katru ģimenes locekli.

ALTERNATĪVI
FINANŠU AVOTI

Lai saglabātu ģimenes valsts pabalstus visiem bērniem Latvijā,
LBAS ir piedāvājusi vairākus alternatīvus finanšu avotus valsts
budžeta konsolidācijai: valsts kapitāla efektīvāka pārvaldība (īpaši
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aģentūrās, izņemot NVA un
VSAA) – pēc auditoru vērtējuma
tie būtu vismaz 50 miljoni latu gadā; valsts nodevas piemērošana
par skaidras naudas iemaksām
banku naudas iemaksu automātos, caur kuriem gadā iemaksā ap
2 miljardiem latu, kas lielā mērā
nāk no ēnu ekonomikas; finanšu
stabilitātes nodevas paaugstināšana komercbankām; ministriju atbalsta funkciju centralizēšana
(grāmatvedība, autoparks un tā
apkope, personāla daļas, utml),
no kuras ietaupījums būtu līdz 1215 miljoniem latu gadā.

JĀCEĻ NEAPLIEKAMAIS
MINIMUMS

Mums ir izdevies vienoties ar valdību par to, ka minimālās algas
celšana būtu jāvērtē kopā ar IIN
neapliekamā minimuma celšanu,
jo neapliekamais minimums šobrīd ir vienīgais nodokļu politikas
instruments, ar kura palīdzību
Latvijā var nodrošināt vismaz nelielu iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāti un sociālo
taisnīgumu. Šobrīd tas ir vienīgais
līdzeklis, ar kura palīdzību var panākt to, ka iedzīvotāji ar zemiem
ienākumiem neatdod ievērojamu
daļu no saviem ienākumiem nodokļos un ka procentuāli viņiem
„uz rokas” paliek vairāk, nekā iedzīvotājiem ar vidējiem un augstiem ienākumiem. Mēs zinām, ka
finanšu ministrs A.Vilks ir apsolījis šogad apspriest arī pilnās IIN
progresivitātes modeli, taču nav
zināms, vai ieinteresētās puses par
to spēs vienoties, tāpēc sociālā
taisnīguma palielināšanai ir jāizmanto tie līdzekļi, kas ir reāli pieejami jau šobrīd.

KONSOLIDĀCIJA

LBAS darbs ar valdību turpinājās
arī pēc 2011. gada valsts budžeta
apstiprināšanas, jo jau tad bija
skaidrs, ka pie konsolidācijas pasākumiem nāksies atgriezties, jo
starptautiskie aizdevēji pieprasīja
atrast papildus 50 miljonus Ls, lai
vēl vairāk samazinātu gaidāmo budžeta deficītu. Nesenie valdības lēmumi par papildus konsolidācijas
pasākumiem un jaunie apstiprinā-

tie elektroenerģijas tarifi nerisinās
esošās Latvijas tautsaimniecības
problēmas, bet tieši otrādi – tās vairos, mazinot tautsaimniecības konkurētspēju un veicinot ēnu ekonomikas uzplaukumu. Šo konsolidācijas pasākumu dēļ preču un pakalpojumu cenu kāpums ir neizbēgams,
un ir bažas, ka valdība varētu nespēt
kontrolēt šo cenu kāpumu tā, lai
2012. gadā mēs izpildītu vienu no
galvenajiem kritērijiem, lai pievienotos eiro zonai – gada inflācija
līdz 3%. Pēdējā laikā ir aktivizējušās runas par iespējamo pensiju un
pabalstu samazināšanu, lai atrisinātu nākamā, 2012. gada valsts budžeta konsolidācijas problēmas.
Valdība jau ilgu laiku skandina, ka
izdevumi citās jomās (īpaši valsts
pārvaldē) ir samazināti līdz minimumam un vairāk tur neko nevar
samazināt. No otras puses, valdība
sāk atzīt, ka nodokļi ir palielināti
vai drīzumā tiks palielināti līdz
maksimumam, virs kura normāla
valsts un iedzīvotāju eksistēšana
nav iedomājama. Kas atliek? Kur
ņemt naudu? Visvieglākais, protams, būtu pagrābties no salīdzinoši lielā sociālā budžeta. Vai valdība
to darīs, vai nē, to rādīs laiks un
valdību veidojošo partiju politiskā
izvēle, kura pēdējā laikā ir bijusi
nostādīta krietni augstāk nekā patiesa vēlme atrisināt valsts tautsaimniecības problēmas. Savukārt,
mēs, arodbiedrības, neatkāpsimies
no sava viedokļa, ka nepieciešamos
papildus ieņēmumus valsts budžetā var gūt no efektīvākas ēnu ekonomikas apkarošanas un ES struktūrfondu plašākas izmantošanas,
savukārt, līdzekļu ietaupījumu var
gūt no valsts pārvaldes birokrātiskā aparāta samazināšanas, atstājot
tikai reāli nepieciešamās funkcijas.
Kopumā ņemot, runa ir par tām
pašām strukturālajām reformām,
kuras valdība šobrīd neveic vispār
vai veic ļoti negribīgi. Ir skaidrs, ka
strukturālās reformas nevar veikt
ne vienā dienā un ne vienā mēnesī,
taču ir jāsaprot, ka jebkurš atlikts
lēmums nozīmē zaudētu naudu
valsts budžetā.
Visu rakstu lasiet www.arodbiedrības.lv > Darbības virzieni >
Tautsaimniecība.

Ekspertu vērtējumā „ēnu”
ekonomikas īpatsvars valstī ir
pieaudzis līdz

42 %
no IKP, un tam ir
tendence
paaugstināties.

mēs, arodbiedrības,
neatkāpsimies no
sava viedokļa, ka
nepieciešamos papildus
ieņēmumus valsts
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efektīvākas ēnu
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plašākas izmantošanas, savukārt, līdzekļu
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valsts pārvaldes
birokrātiskā aparāta
samazināšanas,
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nepieciešamās
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Nesenie valdības
lēmumi par papildus
konsolidācijas
pasākumiem un jaunie
apstiprinātie
elektroenerģijas tarifi
nerisinās esošās Latvijas
tautsaimniecības
problēmas, bet tieši
otrādi – tās vairos,
mazinot tautsaimniecības
konkurētspēju un
veicinot ēnu ekonomikas
uzplaukumu.
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Piedziņa uz darba samaksu
Ekonomiskās lejupslīdes laikā,
kad darbinieku algas samazinās, tiesu izpildītājiem darba
netrūkst. „Treknajos gados”
iegūtās parādsaistības „jostu
savilkšanas” laikā neviens
neatceļ. Tādēļ ir svarīgi katram
arodbiedrības biedram, katram
strādājošajam zināt tiesu
izpildītāja piedziņas vēršanas
uz darba samaksu tiesisko
regulējumu. Par to, ko un kā
tad īsti tiesu izpildītājs drīkst
piedzīt no darbinieka darba
samaksas, „LBAS Vēstis”
informēja Latvijas Zvērināto
tiesu izpildītāju padome.

Kārtību, kādā
tiek veikta piedziņas
vēršana uz
parādnieka darba
samaksu un tai
pielīdzinātajiem
maksājumiem,
regulē Civilprocesa
likuma 72. nodaļa.

Tiesu izpildītājs nosūta darba devējam rīkojumu ar norādi izdarīt
ieturējumus 30 vai 50 procentu
apmērā no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības. Procentu apmērs ir atkarīgs no Civilprocesa likuma 594. pantā paredzētajiem piedziņas veidiem. Savukārt uzturlīdzekļu piedziņas
lietās tiek dots rīkojums saglabāt
parādniekam naudas līdzekļus 50
procentu apmērā no mimimālās
mēneša darba algas, un pārējo ieturēt uzturlīdzekļu parāda dzēšanai. Ieturējumu apmēru no darba
samaksas aprēķina no summas,
kas parādniekam jāsaņem pēc nodokļu nomaksas. Pārskaitījumi
tiesu izpildītāja depozīta kontā
notiek uz parādnieka rēķina.

VAIRĀKI RĪKOJUMI

Gadījumos, kad darba devējs saņem vairākus rīkojumus veikt ieturējumus no viena un tā paša
parādnieka darba samaksas, pamatojoties uz dažādiem izpildu
dokumentiem, darba devējam ir
jāsaglabā parādnieka darba samaksa 50 procentu apmērā. Ja
kaut viens no saņemtajiem rīkojumiem ir par uzturlīdzekļu piedziņu, tad parādniekam saglabājami tikai 50 procenti no minimālās mēneša darba algas. Ja ar
ieturēto summu nepietiek, lai apmierinātu visus prasījumus, jāievēro Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktais vairāku prasījumu
apmierināšanas secīgums. Tātad,
ieturētā summa jāsadala starp
piedzinējiem, ņemot vērā to prasījuma kārtas numuru. Pirmās
kārtas piedziņās ietilpst uzturlīdzekļu piedziņa, prasījumi par
darba samaksas piedziņu, prasījumi personisku aizskārumu dēļ,
kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums,
vai iestājusies personas nāve. Otrā kārtā - prasījumi par nodokļiem un nenodokļu maksājumiem
valsts budžetā, trešajā kārtā - fizisko personu prasījumi par tādu
zaudējumu atlīdzināšanu, kas
nodarīti to mantai ar noziedzīgu
nodarījumu vai administratīvo
pārkāpumu. Ceturtajā kārtā - visi
pārējie prasījumi. Katras nākamās kārtas prasījumi tiek apmierināti pēc iepriekšējās kārtas prasījumu pilnīgas segšanas. Ja ieturējuma apmērs nav pietiekams,
lai pilnībā dzēstu visus vienas
kārtas prasījumus, tad tie apmierināmi proporcionāli summai,
kas pienākas katram piedzinējam.

KAD NORMAS
IR SAISTOŠAS?

Darba devējam minētās normas
ir saistošas tikai gadījumā, ja saņemti rīkojumi no vairākiem tiesu izpildītājiem. Ja visus rīkojumus ir devis viens tiesu izpildītājs, tad darba devējam jāietur
atļautā summa un jāpārskaita tiesu izpildītāja depozīta kontā. Tālāk tiesu izpildītājs veic ieturētās

summas sadali starp piedzinējiem. Neskaidrību gadījumā darba devējam vienmēr ir tiesības
konsultēties ar tiesu izpildītāju.
Civilprocesa likuma 596. pantā ir norādīti darbiniekam izmaksājamie naudas līdzekļi, uz kuriem nevar vērst piedziņu, proti,
atlaišanas pabalsts, kompensācijas izmaksas par darbiniekam
piederošo instrumentu nolietošanos un citas kompensācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
kas regulē darba tiesiskās attiecības, un darbiniekam izmaksājamās summās sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu
darbā uz citu apdzīvotu vietu. Uz
šo brīdi Civilprocesa likums neparedz citus ierobežojumus ieturējumiem no parādnieka darba
samaksas.

LIKUMU KOLĪZIJAS

Neskaidrības ieturējumu veikšanas kārtībā rada Darba likuma
un Civilprocesa likuma kolīzija
attiecībā uz pieļaujamo ieturējumu apmēru parādu segšanai, kas
nav uzturlīdzekļi. Darba likuma
80. panta pirmā daļa nosaka, ka
visu ieturējumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 20 procentus,
bet Civilprocesa likumā īpaši
paredzētajos gadījumos - 50 procentus no darbiniekam izmaksājamās mēneša darba samaksas.
Jebkurā gadījumā darbiniekam
saglabājama minimālā darba alga. Turpretim Civilprocesa likuma 594. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka ieturējumu apmērs
no parādnieka darba samaksas ir
30 vai 50 procenti. Darba likuma
80. panta pirmā daļa attiecināma
uz ieturējumiem, ko darba devējs veic pēc savas iniciatīvas,
piemēram, realizējot atprasījuma tiesības vai ieturot zaudējumu atlīdzību, nevis pēc tiesu izpildītāja rīkojuma. Darba likuma
norma attiecībā pret Civilprocesa likuma 594. pantu uzskatāma
par vispārējo, jo pirmā attiecas
uz visām darba tiesiskajām attiecībām, bet pēdējā regulē šaurāku
sfēru – tiesu izpildītāju rīcību,
vēršot piedziņu uz parādnieka
ienākumiem. Šajā normu kolīzi-

jas gadījumā piemērojama ir
speciālā norma, tātad Civilprocesa likuma 594. pantā noteiktie
ieturējumu apmēri – 30, 50 procenti neatkarīgi no darba samaksas apmēra.

DARBA DEVĒJA
PIENĀKUMS

Papildus tiesu izpildītāja rīkojuma izpildei, Civilprocesa likuma
597. panta otrajā daļā ir noteikts
darba devēja pienākums informēt tiesu izpildītāju par darba
attiecību izbeigšanas faktu, kā arī
norādīt parādnieka jauno darba
vietu, ja tāda ir zināma.
Tiesu izpildītāju prasības un
rīkojumi, izpildot tiesas spriedumus un citus nolēmumus, ir obligāti fiziskajām un juridiskajām
personām visā valsts teritorijā. Ja
tiesu izpildītāja prasības vai rīkojumi netiek pildīti, tiesu izpildītājam ir Civilprocesa likuma 551.
panta otrajā daļā noteikts pamats
griezties tiesā, lai tā izlemtu jautājumu par personas atbildību.
Par tiesu izpildītāja rīkojuma nepildīšanu atbildīgs ir darba devējs, nevis parādnieks. Pie atbildības tiek saukta amatpersona,
kurai tiesa var uzlikt naudas sodu.

Par tiesu
izpildītāja
rīkojuma
nepildīšanu
atbildīgs ir darba
devējs, nevis
parādnieks.
Pie atbildības tiek
saukta
amatpersona,
kurai tiesa var
uzlikt naudas
sodu.
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JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

IZDOTS „DARBA LIKUMS AR KOMENTĀRIEM”

Šogad LBAS ir izdevusi Darba
likumu ar komentāriem, kuri ir
likuma garam un laikam atbilstošākie par šīm svarīgajām
normām sabiedrības lielākajai
ekonomiski aktīvajai daļai –
darbiniekiem. Grāmatu jau
atzinīgi ir novērtējuši vairāki
tiesību eksperti, sakot, ka šie
Darba likuma komentāri ir
labākie, kādi līdz šim izdoti.
Irēna Kalniņa,
Dr. iur. cand., Latvijas Sakaru
darbinieku arodbiedrības
viceprezidente

Grāmatu jau ir saņēmušas arodbiedrību pirmorganizācijas, bibliotēkas un juridiskās augstskolas.
Darba likuma komentāri ietver
tā normu praktisku skaidrojumu,
piemēram, par vidējo izpeļņu (DL
75. pants) un sistēmisku analīzi,
salīdzinošā skatījumā ar Eiropas
Savienības direktīvām un Eiropas
Savienības Tiesas praksi, piemēram, Darba likuma par uzņēmuma
pāreju (117.-121.panti). Attiecībā
uz uzņēmuma pāreju, jāmin, ka
DL 117.-121.panti raksturo gudru,
ilgtspējīgu un integrējošu Latviju
Eiropas Savienībā, jo uzņēmuma
pārejas galvenais mērķis ir nodrošināt darba tiesisko attiecību turpināšanos, stabilitāti un ekonomiski
pamatotu darba vietu saglabāšanu
vismaz tādā pašā kvalitātē kā pirms
uzņēmuma pārejas.

koplīgumi ir
ilgtermiņa
risinājums darba
samaksas jautājumu noteikšanai
uzņēmumos un
cienīga darba
nodrošināšanai.

Darbiniekiem ir būtiski zināt
savas tiesības un vislabākie sabiedrotie šajā ziņā ir arodbiedrības , tādējādi uzsverot darbinieku
kolektīvās aizsardzības priekšrocības (caur arodbiedrību) salīdzinājumā ar individuālo aizsardzību. Darba tiesisko attiecību kvalitātes saglabāšanai, uzlabošanai
un cienīga darba nodrošināšanai
nepieciešams attīstīt darbinieku
kolektīvo aizsardzību, lai no individuālas selektīvas darbinieku
aizsardzības ar mainīgiem rezultātiem pārietu uz harmonisku un
koordinētu darbinieku aizsardzību. Attīstīta un kvalitatīva kolektīvā aizsardzība liegtu iespēju
ekonomēt vienīgi uz personāla
izmaksām vai gluži otrādi – noteikt nepamatoti augstas garantijas šauram nodarbināto lokam.
Koplīgumi ir ilgtermiņa risinājums darba samaksas jautājumu
organizēšanai un cienīga darba
nodrošināšanai kopumā un uzņēmuma pārejas gadījumos šādu
apsvērumu dēļ:
· koplīgumi ir ilgtermiņa risinājums darba samaksas jautājumu
noteikšanai uzņēmumos un cienīga darba nodrošināšanai;
· koplīgumi tiesisko, ekonomisko,
organizatorisko un sociālo apsvērumu dēļ ir atbilstošākais regulējums darbinieku atalgojumam;
· tiesiski koplīgumi veido caurspīdīgu un saprotamu darba samaksas sistēmu, kura izstrādāta,
ņemot vērā nozares/uzņēmuma
īpatnības;
· tiesiski koplīgumi veido godīgu
uzņēmējdarbību un konkurenci
starp uzņēmumiem;
· tiesiski koplīgumi atvieglo efektīvu nodokļu kontroli.
Darba tiesības ir atzīstamas
par cilvēktiesību daļu, jo tās būtiski ietekmē ekonomiski aktīva
cilvēka dzīves kvalitāti. Iesākums
darba standartu noteikšanā ir
darba laiks, apstākļi un, protams,
arī darba samaksa. Darba tiesības kā cilvēktiesības ir atzītas
Starptautiskajā cilvēktiesību hartā un reģionālajos cilvēktiesību
dokumentos un konstitūcijās.
Cilvēks ir pamatvērtība valstī un
viņa tiesības ir aizsargājamas. Šobrīd uzņēmumā finanšu kapitāla
stratēģisko lomu pakāpeniski aiz-

vieto cilvēkresursu kapitāls. To ir
iespējams atjaunot, motivējot
spējīgākos un zinošākos darbiniekus palikt Latvijā ar cienīgiem
darba apstākļiem un sociāli atbildīgām pārmaiņām uzņēmumos.
Darba tiesību attīstība aizsākās
līdz ar brīva darbinieka līdzdalību. Darba tiesību kā cilvēktiesību sastāvdaļa attīstība aizsākās ar
verdzības un piespiedu darba aizliegšanu – ar personas brīvību,
personības cieņu. Mūsdienās sava veida verdzības paveids ir parādi, kas liek cilvēkiem „atteikties” no savām tiesībām. Šāda situācija nav valsts izaugsmei labvēlīga, jo izraisa pastiprinātu
darbinieku aizceļošanu uz citām
Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Vienīgais veids, kā to uzlabot, ir
ievērot darbinieka tiesības un
brīvību apvienoties arodbiedrībās, sniedzot atbalstu sociāli atbildīgiem uzņēmumiem (kuros
noslēgts koplīgums) un vairojot
drošas un cienīgas darba vietas.
Tieši balstoties uz gandrīz 9
gadu ilgo pieredzi Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā un
gūtajām atziņām doktorantūras
studijās, varēju būt par šo Darba
likuma komentāru zinātnisko redaktori. Arī promocijas darbā izvirzīju galveno tēzi: darbinieku
aizsardzība visefektīvāk ir īstenojama, paplašinot un izveidojot
attīstītu un koordinētu koplīgumu sistēmu nacionālā un globālā
līmenī un darbinieku kolektīvo
aizsardzību.
Ne visi jautājumi ir pietiekami
regulēti šodienas Darba likumā.
Piemēram, ir nepieciešama jēdziena “darbinieks” pārskatīšana,
lai mazinātu piemērošanas iespējas nedrošām darbinieku nodarbinātības formām (fiktīvi kvalificēti uzņēmēji, autori vai pašnodarbinātie) un vairotu cilvēku
tiesisko, ekonomisko un sociālo
aizsargātību. Atbilstoši Eiropas
Savienības tiesu judikatūrā nostiprinātajām atziņām, darbinieks
ir fiziska persona, kas: 1) darba
devēja vadībā, pakļautībā un interesēs pilda darbu (personīgā
atkarība), 2) regulāri saņemot
par to atlīdzību (ekonomiskā atkarība). Formāla un fiktīva personas kvalifikācija par pašnodar-

bināto, uzņēmēju vai autoru nevar liegt aizsardzību, pamatojoties uz Eiropas un nacionālajām
darba tiesībām.
Nobeigumā vēlēšu veiksmi
mums visiem, kas iestājas par
Latvijas Republikas Satversmē iekļautām vērtībām - arodbiedrību
un koplīgumu brīvību Latvijā, tādējādi veicinot dzīves kvalitātes
celšanu un valsts izaugsmi.
„Darba likums ar komentāriem” izdots projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana
nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

Grāmatu jau atzinīgi
ir novērtējuši
vairāki tiesību
eksperti, sakot,
ka šie Darba likuma
komentāri ir labākie,
kādi līdz šim izdoti.

1 www.arodbiedribas.lv
2 Starptautisko cilvēktiesību pamataktu
(hartu) veido 1948. gada 10. decembrī
pieņemtā Universālā Cilvēktiesību deklarācija un 1966.gada 16.decembrī pieņemtie Starptautiskais pakts par pilsoniskajām
un politiskajām tiesībām ar tā protokoliem, un Pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām ar tā protokoliem, ir Apvienoto Nāciju organizācijas
cilvēktiesību programmas pamatu pamats.
3 Eiropas Sociālā harta, Amerikas Cilvēktiesību konvencijas papildu protokols par ekonomiskajām, sociālajām un
kultūras tiesībām, kā arī Āfrikas hartā
par tautas un cilvēktiesībām, arī Konvencijā par bērna tiesībām.
4 В.В. Глазырин и другие. Трудовое
право России. Учеьник для вузов.
Москва, Инфра М-Норма 1998, с. 3.
ISBN: 5-86225-672-5.
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DARBA AIZSARDZĪBA

DARBA DROŠĪBAS FORUMS TALLINĀ
Eiropas arodbiedrību konfederācijas institūts (ETUI) marta
sākumā rīkoja darba drošības
Baltijas reģiona arodbiedrību
Forumu Tallinā. Galvenie diskusiju jautājumi bija par darba
aizsardzības (DA) situāciju
valstīs un uzņēmumu arodārstu
darba pieredzi.
Ziedonis Antapsons, LBAS DA eksperts

Forumā piedalījās Igaunijas, Latvijas, Čehijas, Nīderlandes un Francijas arodbiedrību darba aizsardzības
speciālisti un arodārsti. Latvijas
arodbiedrības pārstāvēja Ā. Smildziņš (Meža nozaru arodbiedrība),
V. Novikovs (Dzelceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība), I. Va-

gare (Pašvaldību darbinieku arodbiedrība), J. Reste (Rīgas Stradiņa
universitāte), M. Pužuls un Z. Antapsons (LBAS).
Forumā gaitā tika izskatīti vairāki jautājumi. Ievadā - informācija
par dalībvalstu arodbiedrību DA
stratēģiju, prioritātēm un darbības
perspektīvajiem plāniem.
LBAS DA eksperts Z. Antapsons
uzstājās ar ziņojumu par Latvijas
arodbiedrību DA darbības prioritātēm ekonomiskās krīzes apstākļos
un par uzticības personu lomu uzņēmumos. Lai gan pēdējo gadu
darbā notikušo nelaimes gadījumu
statistika rāda situācijas uzlabošanos valstī, taču galvenie iemesli rādītāju uzlabojumiem ir ekonomis-

kās aktivitātes ievērojama samazināšanās daudzās nozarēs un nodarbināto skaita samazinājumam.
Valstī kopumā darba drošības līmenis uzņēmumos un iestādēs ir
ievērojami pasliktinājies, jo masveidā trūkst līdzekļi darba aizsardzības
pasākumu realizācijai. Arodorganizāciju un uzticības personu galvenais līdzeklis sabiedriskā uzraudzība par drošiem darba apstākļiem ir
sekot valsts darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanai uzņēmumos un iestādēs.
Eiropas „vecās demokrātijas” valstīs vienas no galvenajām personām
darba vides risku novērtēšanā un
darbinieku veselības uzraudzībā ir
uzņēmumu arodārsti. Plašu informāciju par arodārstu darba pieredzi
sniedza Čehijas, Nīderlandes un
Francijas speciālisti.
Latvijā arodārsti uzņēmumu štatu sarakstā ir reti sastopami.
Par medicīnas aprūpes pieredzi
Latvijas uzņēmumos uzstājās LBAS
DA konsultants M. Pužuls.
Mūsu uzņēmumos ir 4 veidu
arodārstu pakalpojumu izmantošanas modeļi:
· uzņēmumos darbojas medicīnas
centri, piemēram - „A/S Liepājas
Metalurgs”;
· uzņēmumi, kuriem ir noslēgti līgumi par sadarbību ar arodārstiem,
kā a/s Lattelekom;
· līgumi ar medicīnas iestādēm par
darbinieku nosūtīšanu uz obligātām
veselības pārbaudēm, tā ir biežākā
prakse;
· daudz ir uzņēmumu, pamatā tie ir

mazie un vidējie, kuriem nav nekādu līgumu ar arodārstiem.
Par arodmedicīnas attīstību Latvijā uzstājās RSU arodārste J. Reste.
Pašlaik ir reģistrēti 449 arodārsti, no
kuriem tikai 40 ir nodarbināti uzņēmumos. Valstī strauji pieaug arodslimnieku skaits (sk. grafiku).
Lai aktivizētu arodārstu līdzdalību
darba apstākļu uzlabošanā un darbinieku veselības aizsardzībā, valsts un
uzņēmumu līmenī jāveic virkne pasākumu:
· jāpilnveido valsts normatīvie akti
par darba drošību;
· jāpastiprina Valsts darba inspekcijas
uzraudzība par darba apstākļiem uzņēmumos, īpaši mazos un vidējos;
· jāveido arodveselības māsu specialitāte;
· krasi jāpalielina uzņēmumu
arodārstu skaits;
· jāpastiprina darbinieku veselības
uzraudzība, jāpaaugstina obligāto
veselības pārbaužu kvalitāte;
· jāuzlabo arodbiedrību un darba
devēju sadarbība darba aizsardzības
jomā;
Foruma dalībnieki apkopoja un
izstrādāja rekomendācijas arodārstu darbības efektivitātes paaugstināšanai.
ETUI plāno līdzīgus forumus vēl
organizēt Viduseiropas un Dienvideiropas valstu arodbiedrībām. 2012.
gadā notiks noslēguma konference
Briselē, kurā visu reģionu rekomendācijas tiks apkopotas un iesniegtas
Eiropas komisijai tālākai darbinieku
veselīgu darba apstākļu uzlabošanai
ES valstīs.

STATISTIKA
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LBAS statistika par 2010. gadu
Kopējais biedru skaita samazinājums 2010. gadā attiecībā pret 2009. gadu ir
aptuveni 7 %. Lai gan 2010. gadā no jauna uzņemto un gadā aizgājušo biedru
skaita bilance ir negatīva, 2010. gada laikā no jauna uzņemti 4412 biedri.

2010. gadā krities arī arodorganizāciju skaits uzņēmumos un iestādēs.
Gada laikā no jauna izveidotas tikai 25 arodorganizācijas.

Vislielākais biedru skaits ir vecuma grupā no 25 līdz 61 gadam – 80 % no
biedru kopskaita. Biedru skaits vecumā līdz 25 gadiem ir tikai 11% no kopējā
biedru skaita. Biedru skaits vecumā no 62 gadiem ir aptuveni 9 % no kopējā
biedru skaita. 2010. gadā 63 % biedru ir sievietes, bet 37 % biedru ir vīrieši.

2010. gadā 2286 uzņēmumos un iestādēs reģistrētas LBAS dalīborganizāciju arodorganizācijas. Uzņēmumos un iestādēs, kurās ir arodorganizācijas, kopumā strādā vairāk kā 186 000 darbinieku, no kuriem aptuveni 58 % darbinieku ir arodbiedrības biedri.

Noslēgto darba koplīgumu skaits 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, ir samazinājies par 14,7 % .Visvairāk ir tādu koplīgumu, kuri noslēgti uz 1 gadu.
Pēc dalīborganizāciju sniegtās informācijas koplīguma nosacījumi attiecas uz
gandrīz 82,2 % darbinieku uzņēmumos, kuros ir arodorganizācijas.

Uzticības personu skaits darba aizsardzībā uzņēmumos 2010. gadā samazinājies par aptuveni 4 %. Uzticības personas ir ievēlētas un darbojas
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.427 „Par uzticības personu ievēlēšanas
un darbības kārtību”.
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PERSONA

Mācāmies būt par LIA atbalsta un
piedalās ražotāju streikā
arodbiedrības
biedriem!
Latvijas darba tirgū ir daudz
jaunu cilvēku, kas neko nezina
par arodbiedrību, un daudz arī
tādu jaunu cilvēku, kas par
arodbiedrībām zina no savu
vecāku padomju laiku
pieredzes.
Rita Pfeifere,
Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja

Tāpat kā viss mūsu valstī ir kardināli mainījies, tāpat ir mainījušies arī
arodbiedrību mērķi, uzdevumi un
darbības veids, kā šie mērķi tiek īstenoti.
Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrībai rūp, lai nozares uzņēmumos, kur pēdējo gadu laikā, nomainoties paaudzēm, darbā tiek pieņemti daudzi jauni cilvēki, rastos
izpratne par to, ka „leiputrija”, kur
visi labumi darbiniekiem krīt no
debesīm, nevar rasties pati no sevis.
Daudzi uzlabojumi vai bonusi kļūst
par realitāti tikai tāpēc, ka uzņēmumā ir cilvēki, kam rūp ne tikai savas
personīgās, bet arī kolektīvās intereses, ka daudzas it kā pašsaprotamas
lietas tiek panāktas tikai ilgstošās
sarunās ar darba devējiem un likumdevējiem.

jaunajiem biedriem
kļūst uzskatāmi
redzams, ka lietas,
kas viņus uztrauc,
uztrauc un viņu
labā liek darboties
arī nozarei un citām
arodbiedrību
struktūrām.
Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība (LIA) rīkoja kārtējo apmācību semināru – šoreiz AS „Valmieras stikla šķiedra” jaunajiem arodbiedrības biedriem. Pateicoties šī

uzņēmuma arodkomitejas priekšsēdētājai Mudītei Virzai un arodkomitejas aktīvai darbībai 2010. gada
laikā, arodbiedrībā ir iestājušies 48
jauni biedri. Tas, kas pamudinājis
viņus stāties arodbiedrībā, ir katram
sava individuāla vienkārša lieta.
Domas par to, kāpēc viņi bija ar
mieru ziedot savu brīvo laiku un
piedalīties apmācībās un to lietderību, stipri atšķīrās semināra sākumā
un beigās. Jaunie arodbiedrības
biedri uzzināja ne tikai par sava uzņēmuma, bet arī par visu arodbiedrību struktūru un par to, ko tieši viņi var sagaidīt un kādām darbībām
ir jānotiek, lai lietas kustētos pareizajā virzienā.
Visatraktīvākā lieta visiem likās
lietišķās spēles. Šāds uzdevumu
veids, ko LIA priekšsēdētāja Rita
Pfeifere katrai grupai speciāli izveido, liek sajust dalībniekiem, cik
viegli vai sarežģīti ir darboties
arodbiedrībā. Tā jaunajiem biedriem kļūst uzskatāmi redzams, ka
lietas, kas viņus uztrauc, uztrauc
un viņu labā liek darboties arī nozarei un citām arodbiedrību struktūrām.
Vienmēr ir svarīgi uzzināt arī
par tām likumu normām, kas dažādos normatīvajos aktos ietekmē
darbinieka dzīvi un kam šajā sakarā ir jāpievērš uzmanība. Par to informēja Ilze Opelta. Veidojot katru
nākamo semināru, ņemam vērā arī
dalībnieku ieteikumus un vērtējumu. Laiks iet, skrien, joņo uz priekšu, un tikpat ātri mums jācenšas
tikt līdzi, tāpēc mūsu nozarē nav
divu vienādu semināru – katrā ir
jāatrod svarīgākais notikums, interesantākais veids, pareizie ieinteresētie cilvēki. 2011. gadā tiks turpināta jauno biedru apmācība VSŠ,
jo ar visiem jaunajiem biedriem
vienā reizē nav iespējams izveidot
pietiekami labu dialogu. Semināros piedalīsies vairākas grupas, lai
sarunās ar darba devēju arvien vairāk izpratnes būtu pēc iespējas lielākam darbinieku – arodbiedrības
biedru skaitam.

24. februārī alkohola ražotāju protestā pret akcīzes nodokļa celšanu,
uz pusstundu apturot ražošanu, piedalījās arī uzņēmuma "Latvijas Balzāms"
arodorganizācijas biedri. Attēlā (no labās): A/S "Latvijas Balzāms" arodbiedrības priekšsēdētāja Modrīte Ābola, Industriālo nozaru arodbiedrības
priekšsēdētāja Rita Pfeifere, A/S "Latvijas Balzāms" ģenerāldirektors, valdes
priekšsēdētājs Kārlis Andersons un Alkohola ražotāju un tirgotāju
apvienības pārstāvis.



Foto no LBAS arhīva

METĀLISTI INDUSTRIĀLO NOZARU
ARODBIEDRĪBAS SASTĀVĀ
Šī gada sākumā Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrībai
(LIA) pievienojās vairāki uzņēmumi, kas vēl pirms kāda laika
bija Metālistu arodbiedrības
sastāvā. Savukārt Metālistu
arodbiedrība uzsākusi likvidācijas procedūru, likumā noteiktajā kārtībā.
Sanita Lorence,
LBAS sabiedrisko at tiecību
vadītā ja

Vēl pirms pāris gadiem LBAS sastāvā bija trīs metālistu arodbiedrības, kas pēc gara pārdomu perioda apvienojās vienā, un par tās
priekšsēdētāju kļuva ilggadējais
uzņēmuma „Liepājas metalurgs”
arodbiedrības priekšsēdētājs Jānis
Grava: - Pagājušā gada 15. decembrī notika metālistu arodbiedrības
ārkārtas kongress, kurā pieņēmām
lēmumu, ka katra dalīborganizācija individuāli iestāsies Industriālo nozaru arodbiedrībā. Ar pievie-

nošanos LIA, pirmkārt, visi kopā
kļūsim spēcīgāki, kā arī ceram uz
kvalitatīvu biedru apmācību un
juridisko aizstāvību.
LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere:
- Kad trīs metālistu arodbiedrības
apvienojās un kļuva par vienu nozari, vienlaikus valstī sākās krīze –
uzņēmumiem klājās grūti un daudzi beidza eksistēt. Kļuva mazāk
arī arodbiedrības biedru. Jau tad
sākās sarunas par Metālistu arodbiedrības pievienošanos LIA. Iespējams, to veicināja arī zviedru
arodbiedrību piemērs, - Zviedrijā
jau pirms vairākiem gadiem apvienojās industrālās arodbiedrības ar
metālistiem. Patlaban sarunās
esam pieslīpējuši mūsu kopdarbošanās modeli, un jau no šī gada
janvāra tās dalīborganizācijas, kas
ir iestājušās LIA, kā pilntiesīgas dalībnieces piedalās LIA valdes sēdēs
un informatīvajās dienās. Līdz LIA
kongresam maijā mēs strādāsim
kopā, un kongress apstiprinās dalīborganizāciju pievienošanos.
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Arodbiedrības iesaistās profesionālās
izglītības satura uzlabošanā
Daudzi darba devēji apgalvo,
ka pēc profesionālās izglītības
iestādes pabeigšanas absolventam trūkst zināšanu,
lai kvalitatīvi uzsāktu darbu,
atsaucoties uz izglītības
programmu novecošanu jeb
neatbilstību darba tirgus
prasībām, absolventu prakses
un darba pieredzes trūkumu.
Tomēr, vai arī darba devēja
prasības nav pārāk augstas?!
Ruta Porniece,
LBAS projekta nacionālā
koordinatore

Lai nodrošinātu, ka profesionālās
izglītības iestādēs tiktu īstenotas
programmas atbilstoši darba tirgus prasībām un audzēkņu zināšanu iespējām, un lai pēc to apgūšanas absolventiem nebūtu
grūtības atrast darbavietu, un
darba devēji neapšaubītu viņu zināšanu un prasmju līmeni, šā gada janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar vēl četriem
sadarbības partneriem - Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienību
(turpmāk – LBAS), Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK), Valsts izglītības
satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības
pārstrukturizācija” īstenošanu.
Projekts ilgs trīs gadus - līdz
2013. gada 30. novembrim, un tā
kopējais finansējums ir 2 550 000
latu.

Nodarbinātības
veicināšana

Projekta īstenošanas visos posmos tiks nodrošināta trīspusējā
pārstāvniecība – darba devēji,
arodbiedrības un valsts. Projekta
mērķis ir pārskatīt profesionālās
izglītības saturu, piemērojot to
tautsaimniecības nozaru izpētes
rezultātiem, izveidojot nozaru
kvalifikāciju sistēmu, pārskatot
profesiju standartus un specializāciju pamatprasības, kā arī attīstot ārpus formālās izglītības iegū-

to prasmju atzīšanas sistēmu. Tomēr galvenais projekta mērķis ir
nodarbinātības veicināšana, jo tikai uzlabojot profesionālās izglītības satura kvalitāti, var nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkurētspēju
darba tirgū.

Sociālo
partneru iesaiste

Projekta pirmsākumi ir atrodami
jau 2007. gadā, kad projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei” tika izstrādātas metodikas, kurās tika noteikts – kā
veikt nozares izpēti, kā izveidot
profesionālās izglītības programmas, kā izstrādāt profesiju standartus, kā izstrādāt profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu saturu,
kā nodrošināt profesionālās izglītības iestādes kvalitāti, kā atzīt un
novērtēt ārpus formālās izglītības
gūtās prasmes un kompetences
un kā iesaistīt sociālos partnerus
augstākminētajos procesos. Šī
projekta īstenošana balstās uz izstrādātajām metodikām, tādējādi
nodrošinot iepriekšējā projekta
pēctecību un rezultātu izmantošanu izglītības satura pilnveidošanai.

tīta uz trīs pušu pārstāvniecību,
kur vienu pusi pārstāvēs LBAS
nozaru arodbiedrības. Viens no
projekta mērķiem ir padarīt profesionālo izglītību elastīgāku un
pieejamāku arī pieaugušajiem,
jo šobrīd profesionālā izglītībā
kvalifikācijas iegūšana ir pārāk
ilgs process, un pieaugušajiem
tas nav saistoši. Projektā tiek
plānots izpētīt nozares profesionālās kvalifikācijas pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas (izveidota profesionālo kvalifikāciju karte) un,
balstoties uz šo izpēti, ieviest
moduļu pieeju profesionālajā izglītībā. Šāda pieeja dotu iespēju
cilvēkam, kurš ir apguvis pamatprofesiju jeb pamatkvalifikāciju,
„piemācīties” specializāciju, piemēram, papildus pamatprofesijai tikai 6 mēnešu laikā, apgūstot
jaunu specializāciju, nemācoties
tos priekšmetus, kuri ir apgūti
iepriekš.

Nozaru semināri

Projekts tiek strauji uzsākts. Š.g.
marta un aprīļa mēnesī tiek organizēti nozaru semināri, kuros
nozarē iesaistītie pārstāvji tiek
informēti par projekta uzsākša-

nu un NEP izveides nepieciešamību. 2011. gadā projekta ietvaros plānots izpētīt astoņas nozares - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija,
vide;
būvniecība;
enerģētika; tekstilizstrādājumu,
apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana; pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība; mežsaimniecība un kokapstrāde; tūrisms, viesmīlības un skaistumkopšanas
pakalpojumi;
metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības un 2012. gadā - vēl
četras nozares - poligrāfija un
izdevējdarbība, papīra un papīra
izstrādājumu ražošana, datordizains; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, elektronisko un optisko iekārtu ražošana;
transports un loģistika; vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības. Ar šī projekta palīdzību tiks stiprināta
nozaru arodbiedrību, darba devēju organizāciju un nozaru asociāciju loma profesionālajā izglītībā, koordinējot un apvienojot
to konsolidētas prasības par darbaspēkam nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm.

Darba
tirgus prasības

Lai nodrošinātu izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, plānots izveidot Nozaru ekspertu
padomes izglītības vajadzību apzināšanai nozarē (turpmāk –
NEP). NEP būs vieta, kur izlems
nozīmīgākos jautājumus par sākotnējās profesionālās izglītības
saturu, kvalitāti, iesaistāmo audzēkņu skaitu, nozares pamatprofesijām, kvalifikācijas eksāmena prasībām, apstiprinās prasības ārpus formālās izglītības
gūto prasmju un kompetenču atzīšanas prasības u.c. nozarē ar
izglītību saistītus jautājumus.
Lai veidotu konsolidētu nozares
viedokli par izglītības satura vajadzībām, NEP darbība tiks bals-

2010. gada 14. septembrī sadarbības apliecinājuma ar VIAA par kopīgu
darbu un atbildību projekta īstenošanā parakstīja projekta sadarbības
partneri – LBAS, LDDK, Valsts izglītības satura centrs un Izglītības
kvalitātes valsts dienests



Foto no LBAS arhīva
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Stiprinām kapacitāti!
Kopš 2009. gada 1. janvāra
LBAS realizē ESF projektu „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
administratīvās kapacitātes
stiprināšana”.
Šī projekta mērķis ir stiprināt
sociālo dialogu reģionos,
uzņēmumos un nozarēs.
Liene Liekna, LBAS projektu vadītāja

turpinās reģionālo
koordinatoru
darbs, konsultējot
arodbiedrību
biedrus, arodorganizācijas, iesaistot
jaunus biedrus,
dodoties uz
uzņēmumiem,
pārstāvot LBAS
reģionālajās
trīspusējās
konsultatīvajās
padomēs.
Aizvadītais 2010.gads bija bagāts ar
dažādām aktivitātēm, kuras realizēja ne tikai projekta administrācija
sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem, bet veicināja arī LBAS
dalīborganizāciju aktīvu iesaistīšanos aktivitāšu realizēšanā: organizēts sociālās partnerības pasākums;
notikušas divas tematiskas darba
grupas reģionālajiem koordinatoriem; veiktas regulāras normatīvo
aktu un politikas dokumentu ekspertīzes divās jomās: sociālā un
darba tirgus attīstība, un Eiropas
Savienības normatīvie akti un politikas dokumenti, ar ziņojumiem
varat iepazīties LBAS interneta vietnē http://www.lbas.lv/resources/
examinations; izdoti četri informatīvie biļeteni „LBAS Vēstis”; dalība
izstādē Rīgā „darbs un karjeras iespējas 2010”; noticis darbs pie metodiskā materiāla „Sociālās drošības
politika Latvijā krīzes apstākļos” un
dalīborganizācijās ieviesti 15 apmā-

cību kursi un noorganizēti 17 semināri. Pagājušā gada nogalē tika realizēta „Tiešā pasta kampaņa”, kuras
ietvaros ar ierastā pasta un e-pasta
starpniecību reģionos tika izplatīta
informācija par arodbiedrību un
sociālā dialoga jautājumiem, un anketa ar apmaksātu atpakaļ nosūtīšanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju izpratni par arodbiedrību jautājumiem reģionu griezumā. Kopumā
tika izsūtītas 30 000 informācijas un
anketas lapas pa pastu un papildus
pa e-pastu. Lai arī atsaucība nebija
tik liela, kā sākotnēji cerēts, atgriezeniskā saite pierādīja, ka lielākajai
daļai respondentu arodbiedrību
vārds nav svešs, un tiem ir vēlme
par arodbiedrībām uzzināt vairāk.
Arī šis gads jau iezīmējis bagātīgu aktivitāšu klāstu. Janvāra sākumā
tradicionāli esam organizējuši sociālās partnerības balvu pasniegšanu.
Šogad tie bija dažādu nozaru valsts,
pašvaldību un privātie uzņēmumi,
kopā 11, kas sevi 2010.gadā pierādījuši kā atbildīgus un spēcīgus partnerus sociālā dialoga veidošanā
starp darba devēju un darba ņēmēju.
Janvāra beigās ESF projektu Konsultatīvā padome izskatīja LBAS dalīborganizāciju iesniegtos pieteikumus un atbalstīja apmācību kursu
un semināru organizēšanu visās dalīborganizācijās, kas bija izteikušas
šādu vēlmi un gatavību.
Februārī tika izdots metodiskais
materiāls „Sociālās drošības politika Latvijā krīzes apstākļos”, kura
autore ir SIA „EPC” eksperte un
analītiķe Raita Karnīte. Metodiskā
materiāla izstrādes mērķis ir sniegt
LBAS un dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, arodorganizāciju vadītājiem, darba devējiem,
pašvaldību un valsts institūciju darbiniekiem ziņas par sociālās drošības politikas pamatjautājumiem un
krīzes ietekmi uz sociālās drošības
politikas īstenošanu. Metodiskajā
materiālā analizēti šādi jautājumi:
sociālās drošības jēdziens un būtība, sociālās drošības sistēma; pensiju sistēma un tās attīstība; sociālo
pabalstu sistēma un tās attīstība. Iepriekš minētie jautājumi analizēti,
ņemot vērā arodbiedrību darba

specifiku un ES kontekstu. Katrā
jautājumā sniegta informācija par
Latvijas politiku, ES kopējām politikas nostādnēm un ieteikumiem
arodbiedrību rīcībai. 2011.gada otrajā pusgadā šīs pašas aktivitātes ietvaros tiks izdota LBAS rokasgrāmata - kā apskats un vēstures liecība
par iepriekšējiem 5 gadiem.
Projekta ietvaros šī gada 4. februārī Liepājā notika reģionālo koordinatoru sanāksme. Tikšanās notika
Liepājas arodcentrā, kurā piedalījās
LBAS vadības pārstāvji, reģionālie
koordinatori un Liepājas nozaru
arodorganizāciju speciālisti. Darba
grupā tika pārrunāti sociālā dialoga
jautājumi un arodbiedrību loma reģionālās trīspusējās sadarbības padomē, darba tirgus attīstība Kurzemes reģionā, tendences nodarbinātības jomā, problēmu aktualizācija
un iespējamo risinājumu rašana.
Sanāksmes otrajā daļā darba
grupa apmeklēja Liepājas domi,
kur tikās ar domes priekšsēdētāju
Uldi Sesku, viņa vietnieku Gunāru
Ansiņu un attīstības nodaļas pārstāvjiem, lai pārrunātu Liepājas reģiona trīspusējās padomes darbu,
iepazītos ar Liepājas pilsētas attīstības projektiem un plānotajām aktivitātēm 2011. gadā. Tikšanās laikā
Uldim Seskam tika pasniegta arodbiedrību gada balva – „Sadarbības
partneris 2010” par pašvaldības ieguldījumu sociālās partnerības

stiprināšanā un sociālā dialoga veicināšanā.
2011. gadā projektā tiks realizētas iepriekš nebijušas aktivitātes,
no kurām viena ir saistīta ar videofilmas izstrādi. Filma būs 30 minūtes gara, un tajā tiks atspoguļota
LBAS reģionālo struktūru izveide
un iespējas, ko tā dod reģionālā sociālā dialoga attīstībai. Tā skaidros
darba ņēmēju ieguvumus, apvienojoties arodorganizācijās, un zaudējumus, strādājot bez koplīguma.
Filma tiks veidota no atsevišķiem
video sižetiem, tādā veidā nodrošinot iespēju demonstrēt dažādos
pasākumos atbilstošāko video sižetu. Filmu paredzēts izvietot internetā, kā arī demonstrēt informatīvajās dienās, izstādēs un reģionālajos pasākumos.
Šogad turpinās reģionālo koordinatoru darbs, konsultējot arodbiedrību biedrus, arodorganizācijas, iesaistot jaunus biedrus, dodoties uz uzņēmumiem, pārstāvot
LBAS reģionālajās trīspusējās konsultatīvajās padomēs un strādājot
pie nozaru un arodorganizāciju sadarbības stiprināšanas. Ir gandarījums par to, ka reģionālie koordinatori kļuvuši atpazīstami darba
ņēmēju vidū, un darbinieki nevilcinās meklēt palīdzību pie viņiem
gadījumos, kad darba devējs nepilda koplīguma noteikumus vai pārkāpj darba tiesības.

LIZDA arodaktīvisti februārī izbraukuma seminārā sigulDā diskutē
darba grupā
Foto no lizDa arhīva
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SOCIĀLĀ DIALOGA PERSPEKTĪVAS
Briselē notika Eiropas
Arodbiedrību konfederācijas
organizēta konference
„Eiropas sociālā dialoga esošā
situācija un perspektīvas”.
Nataļja Mickeviča,
LBAS eksperte

Gala konferences parasti ir raksturīgas ar svinīgumu un vispārējiem secinājumiem, arī šai konferencei piemīta vairāk viedokļu apmaiņa, nekā izglītojošas informācijas pasniegšana. Tomēr Eiropas
valstis raksturo dažādība gan viedokļos, gan tiesiskajos regulējumos, līdz ar to šāda viedokļu apmaiņa ir vērtīga kopējās bildes salikšanai.
Vai sociālais dialogs izmaina
darbinieku dzīvi Eiropā? Konference sniedza atbildi - nē, tas nemaina kardināli ikdienas darbinieku dzīvi. Taču kopumā, veidojot
Eiropas darba devēju un darbinie-

ku pārstāvju sadarbību un tieksmi
attīstīt sarunu gaitu, tas ilgtermiņā
ir ļoti noderīgs. Tas palīdz veidot
Eiropas darbinieku attīstības modeli un attīstīt sociālo Eiropu.
Konferences dalībnieki kārtējo
reizi uzsvēra sociālā dialoga nozīmi Eiropas darbinieku tiesību aizsardzībai, atzīmējot, ka sociālo dialogu izmanto kā atslēgu, lai iekļūtu
lēmumu pieņemšanas istabās. Interesants ir fakts, ka viedokļi attiecībā uz sociālā dialoga turpmāko
attīstību dalās ne tikai starp sociālajiem partneriem, bet arī pašu
arodbiedrību pārstāvju vidū. Viena
daļa uzskata, ka Eiropas Komisijai
jānāk ar stingrāku ietvarregulējumu sociālā dialoga nodrošināšanai.
Šie pārstāvji asi pārmet Komisijai
pasivitāti sociālā dialoga jautājumos. Otrā daļa uzskata, ka sociālais
dialogs ir instruments sociālo partneru autonomo vienošanās noslēgšanai. Līdz ar to nav nepieciešams
gaidīt jebkādas iniciatīvas no Eiro-

pas Komisijas puses, un sociālajiem partneriem pašiem jāuzņemas
iniciatīva par vienošanos sagatavošanu un parakstīšanu.
Konferences dalībnieki norādīja
šādus iespējamus risinājumus sociālā dialoga uzlabošanai nākotnē:
• ir nepieciešams atrast jaunus
partnerus sociālā dialoga vešanai
– tās var būt darba inspekcijas, universitātes;
• ir nepieciešams vienots sociālo
partneru virziens un stratēģija sociālā dialoga organizēšanā, jo sociālais dialogs paliek autonoms un
Eiropas Komisija nav veikusi un
neplāno izstrādāt tiesību aktus par
sociālā dialoga organizēšanu. Būtu
jāizstrādā kritēriji attiecībā uz to,
kas tad ir vienošanās – sociālā dialoga rezultāts. Iespējams, šim rezultātam ir nepieciešams cits nosaukums. Galvenais, lai tas parāda
sociālo partneru vienošanās saistošo dabu.
• sociālā dialoga turpināšana nav

iespējama bez arodbiedrību lomas
stiprināšanas nacionālajā līmenī.
Jāatceras, ka arodbiedrību tiesības
ir atzītas Eiropas līmenī, līdz ar to
tur, kur arodbiedrības ir apdraudētas, ir apdraudēti arī Eiropas Savienības pamatdarbības principi.

sociālā dialoga
turpināšana nav
iespējama bez
arodbiedrību lomas
stiprināšanas
nacionālajā līmenī.
Vienlaikus konferences dalībnieki norādīja divus būtiskus aspektus. Pirmkārt, sociālajiem partneriem nāksies vienreiz tomēr pievērsties minimālās algas jautājumam. Otrkārt, beidzot tika
norādīts, ka dažādos Eiropas reģionos ir atšķirīga sociālā dialoga kultūra.

Sociālo partneru loma elastdrošības attīstībā
Parīzē norisinājās Eiropas sociālo
partneru seminārs „Sociālo
partneru loma modernā darba
tirgus pielāgojamības un drošības (elastdrošības) attīstībā un
ieviešanā.
Nataļja Mickeviča,
LBAS eksperte

Kas par „zvēru” ir elastdrošība? Īsumā tas ir balanss starp darba tirgus
elastīgumu un darbinieku aizsardzību no darba riskiem. Elastdrošība nodrošina, ka, mainoties darba
tirgus situācijai, darba līgumu noslēgšanā ir iespējams pielāgoties izmaiņām, ātri atrast darbu un noslēgt līgumu, un vienlaikus saglabāt
darbinieku aizsardzību. Kopumā
elastdrošība balstās uz elastīgiem,
uzticamiem darba līgumu slēgšanas
nosacījumiem, mūžizglītības politiku un modernu sociālās drošības
politiku. Pats sarežģītākais elastdrošības modelī ir definēt balansu starp
darbinieku tiesību īstenošanu un
tirgus vajadzībām krīzes apstākļos.
Kā lai pielāgo darba līgumus tirgum
tā, lai darbinieku tiesības nebūtu sa-

mērīgi pārkāptas?
Kā parāda pētījums, arodbiedrības ir skeptiskas, redzot elastdrošībā
apdraudējumu darbinieku tiesību
aizsardzībai. Sabiedrība joprojām
neredz elastdrošību kā instrumentu
darba tirgus apstākļu uzlabošanai.
Elastdrošības ieviešanā ir divi svarīgi izaicinājumi.
1. Valstu atšķirīgais ekonomiskais konteksts. Nav viegli salīdzināt
dažādas ekonomiski attīstītas valstis, lai izveidotu kādus kopējus nosacījumus un standartus elastdrošībai. Jaunākām valstīm, kā Latvijai
un Ungārijai, elastdrošību ieviest ir
daudz grūtāk, salīdzinot ar Austriju
un Dāniju – valstīm ar senu sociālā
dialoga vēsturi.
2. Jauniešu nodarbinātība – it
īpaši pārejas posms no skolas uz
darba dzīvi, kurā darbspējīgi jaunieši nevar atrast darbu. Šis izaicinājums ir novērojams gandrīz visās
Eiropas valstīs.

Francija

Francija norādīja, ka valstī pazeminās algas, institucionālo pārmaiņu

dēļ kļuvusi sarežģīta bezdarbnieku
pabalstu izmaksas sistēma un pabalstu pieejamība, ir atceltas darba
tiesas un ir izveidojusies kritiska situācija jauniešu nodarbinātībā.
Arodbiedrības Francijā pieprasa
veicināt valsts subsīdijas jauniešu
nodarbinātības atbalstam, arodapmācības līgumu slēgšanu darba vietā. Arodbiedrības revolucionāri ierosina izveidot bezdarbnieku pabalstu izmaksu jauniešiem, kuri pabeidz skolu un meklē darbu.

Dānija

Dānijā pēdējā laikā arī ir jūtama
krīzes ietekme. Ir palielinājies bezdarba līmenis, 10 gadu laikā krasi
krities bezdarba kompensāciju apjoms, bezdarba pabalstu tagad var
saņemt 2 gadus, iepriekšējo 7 gadu
vietā, ir samazinājies valsts atbalsts
izglītībai, kā arī darba alga privātajā
sektorā. Arodbiedrības uzskata, ka
sociālais dialogs Dānijā ir ļoti neefektīvs. Savukārt, darba devēju organizācijas uzskata, ka elastdrošības
modelis Dānijā ir izturējis krīzes eksāmenu.

Ungārija

Ungārijā elastdrošība atrodas
zemā attīstības līmenī. Šobrīd ir
samērā liels bezdarbs 10-11%
un neapmierinoši ekonomiskie
rādītāji. Iemesli tam ir mazo
uzņēmumu attīstība un zema
mobilitāte. Demogrāfiskā
situācija tuvinās katastrofai, jo
273 000 strādājošie cilvēki uztur
371 000 pensionāru, 379 000
bezdarbnieku un 142 000 invalīdu. Vienlaikus ir liels jauniešu
bezdarbs – 27,7%. Bezdarbnieka
pabalsts tiek maksāts 270 dienas.
Ungārijai nav skaidri izteiktas
pieredzes ar elastdrošību. Elastdrošības termins parādījās tikai
ar krīzes iestāšanos. Līdz šim
nav skaidri noteikta elastdrošības definīcija. Ir noregulētas dažādas netipiska darba formas –
nepilnais darba laiks, gadījuma
darbs, teledarbs, pagaidu aģentūru darbs. Valdība nepiedalās
sociālajā dialogā. Sociālais dialogs notiek tikai starp darba devējiem un arodbiedrībām.
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Starptautiskās ziņas
Turpinot uzsākto sadarbību ar
Krievijas Neatkarīgo
arodbiedrību federāciju
(FNPR), 20 LBAS dažādu nozaru
dalīborganizāciju arodkomiteju
priekšsēdētāji un arodbiedrību
aktīvisti laikā no š.g. 4. līdz 11. aprīlim mācīsies un dalīsies pieredzē
ar saviem kolēģiem Sanktpēterburgas Humanitārajā arodbiedrību universitātē.
Latvijas pārstāvji iepazīsies ar
sociālā dialoga īstenošanu Krievijā, koplīgumu izstrādi, jauniešu
iesaistīšanu arodbiedrībās, solidaritātes akciju un kampaņu organizēšanu gan nacionālajā, gan
starptautiskajā līmenī.

Laikā no 16. līdz 19.maijam
Atēnās, Grieķijā, notiks Eiropas
Arodbiedrību konfederācijas
(ETUC) 12. kongress.
Kongresa laikā tiks ievēlēta jauna
ETUC vadība, kā arī pieņemti
vairāki Eiropas arodbiedrību
kustībai nozīmīgi dokumenti:
par veselību un drošību darba
vietā, par Eiropas sociālo modeli, par starptautisko solidaritāti,
par vienādu iespēju nodrošināšanu sievietēm un vīriešiem, par
klimata pārmaiņām, par jaunām
darbavietām u.c. Kongresā
piedalīsies arī LBAS delegācija.

Kāds reiz ir teicis, ka nevar
ļaudīm palīdzēt, viņu vietā
darot to, kas tiem pašiem būtu
pa spēkam. Katra paša spēkos
ir izvairīties un laikus apjaust
tuvojošās nelaimes, taču ne
vienmēr izdodas būt
uzmanīgam, un gadās ceļu
satiksmes negadījumi, saules
dūrieni, siltumdūrieni, apsaldēšanās, slīkšana, apdegumi,
elektrotraumas, saindēšanās,
dzīvnieku kostas brūces un
citas traumas.
Edgars Grigorjevs,
LIZDA izpildbiroja sabiedrisko
attiecību speciālists

Tādēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
fonds (LIZDA Fonds) kopš 2005.
gada saviem strādājošajiem biedriem sniedz materiālo palīdzību
nelaimes gadījumos. LIZDA ir
pirmā no nozaru arodbiedrībām
Latvijā, kura no biedru naudām
apdrošina visus savus biedrus
pret
nelaimes
gadījumiem.
LIZDA Fonds darbojas pēc solidaritātes principa.
Līdz šim LIZDA Fonds ir izskatījis 4 729 nelaimes gadījuma
pieteikumus un izmaksājis cietušajiem arodbiedrības biedriem
vairāk kā pusmiljonu latu – 534

413 LVL, neieskaitot iedzīvotāju
ienākuma nodokli. 2011. gadā
noteiktā maksimālā izmaksājamā
naudas summa par vienu nelaimes gadījumu ir līdz 2 000 LVL.
Kādi ir LIZDA Fonda materiālās palīdzības veidi? Piemēram, ja
ir noticis apakšdelma lūzums un
arodbiedrības biedrs ir savlaicīgi
griezies pie ārsta, kā arī ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus LIZDA Fondā, tad biedrs
var saņemt sekojošu materiālo
palīdzību:
· kompensāciju par traumu –
100 LVL;
· dienas naudu līdz 50 LVL
(par katru darba nespējas dienu 1
LVL);
· slimnīcas dienas naudu līdz
400 LVL (par katru diennakti 4
LVL);
· ārstēšanās izdevumu kompensāciju līdz 400 LVL (medikamenti, rentgena uzņēmumi, ārsta
konsultācijas, fizioterapija).
Vairāk informācijas par to, kas
tiek uzskatīts par nelaimes gadījumu un kā rīkoties, ja tas ir noticis, kā arī kādos nelaimes gadījumos LIZDA biedriem paredzēta
materiālā palīdzība, kādi ir LIZDA fonda materiālās palīdzības
veidi un kā saņemt šo palīdzību
– uzzināsiet mājas lapā http://
www.lizda.lv.
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12. aprīlī Rīgā viesnīcā „Tallink
Hotel Riga” notiks Baltijas jūras
arodbiedrību sadarbības tīkla
(BASTUN) kārtējā sanāksme,
kura būs veltīta enerģētikas
politikas jautājumiem Baltijas
jūras reģionā.
Sanāksmi rīko Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība (LBAS)
sadarbībā ar Norvēģijas Arodbiedrību konfederāciju (LONorway), kura 2011. gada 1. pusgadā ir BASTUN prezidējošā
arodbiedrība. Sanāksmē piedalīsies arodbiedrību pārstāvji no
Baltijas valstīm, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Vācijas
un Krievijas.

13. aprīlī Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienībā notiks
Baltijas valstu Arodbiedrību
padomes (BTUC) kārtējā
sanāksme.
Trīs Baltijas valstu arodbiedrību
konfederāciju vadītāji un eksperti apspriedīs situāciju Baltijas valstīs, diskutēs par aktuālām kopīgām problēmām arodbiedrībās,
kā arī par dalību un vienotas pozīcijas izstrādi gaidāmajā Eiropas
Arodbiedrību
konfederācijas
(ETUC) kongresā.
Baltijas valstu Arodbiedrību
padomē ietilpst: LBAS (Latvija),
EAKL (Igaunija), TALO (Igaunija), LPSK (Lietuva), LPS „Solidarumas” (Lietuva), LDF (Lietuva).

Materiālā palīdzība
nelaimes gadījumos

Tikšanās ar Turcijas Arodbiedrību konfederācijas HAK-İŞ prezidentu
Salim USLU PERC jauniešu komitejas sēdes laikā Ankarā, Turcijā, 8. marta
noskaņās. No kreisās - PERC jauniešu komitejas prezidente Daniela
Aleksiejeva (Bulgārija), komitejas locekle Ilze Mihailova (LBAS), HAK-İŞ
prezidents Salim USLU, komitejas locekle Ivana Prnjat (Montenegro)
un Tugba Balci (Turcija).

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, Bruņinieku iela 29/31, , Rīga, LV - 1001.
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