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Šogad A/S "Aldaris" Ilgtspējas 
indeksā, kurā piedalījās 50 
Latvijas uzņēmumu, ieguva Zelta 
nomināciju, kas ir lielisks sasnie-
gums, ņemot vērā ekonomisko 
un sociālo situāciju valstī. Mēs 
esam ieguldījuši milzīgu darbu, 
lai šādu rezultātu sasniegtu, jo 
to nav iespējams sasniegt vienā 
dienā. Tā ir ilgtermiņa domāša-
na, kas ir jāapgūst un jaiekļauj 
uzņēmuma stratēģijā, lai noteik-
ti darbības principi funkcionētu 
arī reāli dzīvē. Turklāt tas ir 
nebeidzams process – uzņēmu-
ma ilgtspējas uzlabošana, kas 
gadu no gada ir jāturpina.

ToMASS PAnTeLI,  

a/s aldaris izpilddirektors

Viena no būtiskākajām lietām uz-
ņēmuma ilgtspējā ir sakārtota dar-
ba vide. Vairāki pētījumi ir pierādī-

juši, ka tieši darbinieku lojalitāte un 
informētība ir tās lietas, ka ved uz-
ņēmumu pretī panākumiem. Ne-
viens uzņēmums ilgtermiņā nevar 
sasniegt labus rezultātus, ja darba 
vide būs nepiemērota uzņēmuma 
darbiniekiem un viesiem, ja darbi-
nieki savās darba vietās jutīsies no-
mākti un izjutīs diskomfortu. Ikvie-
nam uzņēmumam ir jāapzinās, ka 
tieši darbinieki ir katra uzņēmuma 
pamatvērtība, lai ražotu kvalitatīvu 
produkciju un sniegtu kvalitatīvu 
servisu klientiem un sadarbības 
partneriem.

Izveidot pārdomātu un sakārtotu 
darba vidi nav viegli. Tas prasa laiku 
un investīcijas, kā arī konstruktīvu 
sadarbību ar ardobiedrību. Arod-
biedrības viena no galvenajām lo-
mām ir sadarbība veicināšana - būt 
kā drošam tiltam starp darba devē-
ju un darbinieku. Mums ir izveido-

jusies ļoti konstruktīva un veiksmī-
ga sadarbība ar vietējo ardobiedrī-
bu, kas līdzdarbojas un aktīvi iesais-
tās uzņēmuma darba vides 
sakārtošanā, it īpaši iekšējā mikrok-
limata veidošanā. Par šo veiksmīgo 
sadarbību liecina arī saņemtā LBAS 
balva „Sadarbības partneris 2010”.

Arī mēs "Aldarī" iepriekš ļoti 
daudz koncentrējāmies uz to, ka 
mums ir jāpārdod pēc iespējas vai-
rāk produktu, nedaudz piemirstot 
citas būtiskas lietas uzņēmumā - at-
tiecības ar kolēģiem un sadarbības 
partneriem, darba vidi u.c. jautāju-
mus.  Taču šie jautājumi īpaši svarī-
gi kļuva ekonomikas krīzes laikā, 
kad bija nepieciešams izstrādāt un 
veikt pārdomātus optimizācijas plā-
nus, saglabāt labākos darbiniekus 
un ekspertus, lai nodrošinātu veik-
smīgu uzņēmuma darbību. Bez rū-
pīgi pārdomāta un veiksmīga soci-
ālā dialoga uzņēmumā tas būtu ār-
kārtīgi grūti izdarāms. 

Mēs, piemēram, reizi divos ga-
dos veicam apjomīgu Darbinieku 
attieksmes aptauju, kuras ietvaros 
noskaidrojam darbinieku attieksmi 
par visdažādākajiem jautājumiem, 
sākot no augstākās vadības vērtēju-
ma, beidzot ar praktiskiem ierosi-
nājumiem darba vietas uzlaboju-
miem. Savukārt trīs reizes gadā 
veicam speciālu aptauju, kur darbi-
nieki vērtē savus tiešos vadītājus, 

paužot savu viedokli par nepiecie-
šamajiem uzlabojumiem vadības 
organizācijā utml.

Tāpat mēs organizējam ikmē-
neša telekonferenci, kurai var pie-
slēgties ikviens darbinieks. Savu-
kārt Zaļā mēneša ietvaros, kas 
notiek aprīlī, uzņēmuma darbi-
nieki sakopj gan savu darba vietu, 
gan kādu stūrīti uzņēmuma teri-
torijā. Tostarp darbinieki tiek ai-
cināti nākt klajā ar idejām un ie-
rosinājumiem, kā vēl uzlabot dar-
ba vidi "Aldarī".

"Aldarim" un "Carlsberg Gru-
pai", kurā "Aldaris" darbojas, kor-
poratīvā sociālā atbildība, kas ir 
uzņēmuma ilgtspējas viens no 
stūrakmeņiem, ir viens no visas 
uzņēmējdarbības pamatprinci-
piem. Ja iepriekš daudziem šķita, 
ka korporatīvā sociālā atbildība 
(KSA) ir tikai skaista izkārtne, lai 
parādītu, ka uzņēmums rūpējas 
par apkārtējo vidi, tad tagad KSA 
ir kļuvusi par uzņēmējdarbības 
sastāvdaļu. Mums ir būtiski ne ti-
kai pārdot pēc iespējas vairāk pro-
dukcijas, bet ir arī svarīgi KĀ tas 
tiek izdarīts, KĀ mēs ražojam, KĀ 
mēs komunicējam ar klientiem, 
partneriem un darbiniekiem, KĀ 
mēs izturamies pret kolēģiem. 
Mēs esam definējuši konkrētus 
KSA kritērijus, pēc kuriem vadā-
mies, jo vēlamies šajā tirgū darbo-
ties ilglaicīgi. Domāju, ka KSA ir 
veiksmīgas uzņēmējdarbības ilgt-
spējas pamatā.  

„ALDARIM” - ZeLTA noMInĀCIJA

  A/S "AldAriS" valdes 

priekšsēdētāja ināra šure (attēlā 

pa labi) saņēma ilgtspējas indek-

sa zelta nominācijas balvu. 

tā godam nopelnīta, pateicoties 

arī konstruktīvai un veiksmīgai 

sadarbībai ar uzņēmuma 

arodbiedrību, kuru vada inga 

ozola (pa kreisi)  

 Foto no lba s un aldar a arHīviem
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IZeJA VAI BeZIZeJA?
Latvijā ir radikāli jāmaina 
nodokļu, finanšu un tautsaim-
niecības politika! Ir vajadzīga 
cita stratēģija! Taktiski gājieni 
lūzumu attīstībā neradīs. Tie 
labākajā gadījumā piebremzēs 

ēnu ekonomikas izaugsmi, 
sabiedrības grimšanu nabadzī-
bā un izceļošanu. nodokļu un 
tarifu celšana, veselības aprū-
pes, izglītības un sociālā budže-
ta izdevumu samazināšana, 

algu „apcirpšana un iesaldēša-
na” spēj tikai īslaicīgi mazināt 
budžeta deficītu, bet vidējā un 
ilgākā termiņā šādi pasākumi 
samazina ieņēmumus valsts un 
pašvaldību budžetos. Tā rezul-
tātā plaukst nabadzība, bez-
darbs, bezcerība, ēnu ekonomi-
ka un darbinieku emigrācija.

egILS BALDZēnS,  

lbas priekšsēdētāja vietnieks

Valdība seko atsevišķiem makro-
ekonomiskiem kritērijiem un cen-
šas 2014. gadā panākt eiro ievieša-
nu Latvijā, nedomājot par eiro ie-
viešanas cenu un nerēķinot iespē-
jamo finanšu atbalsta pasākumu 
apjomu citām daudz spēcīgākām 
un lielākām ES valstīm. Cerības, ka 
viens pats eksports bez iekšējā tir-
gus un iedzīvotāju pirktspējas no-
stiprināšanas spēs izvest ekonomi-
ku no krīzes, ir aplamas. Eksports 
labākajā gadījumā dos „darbu un 
maizi” kādiem 30% Latvijas iedzī-
votāju, bet ko darīt pārējiem?

Izeja ir nodokļu politikas stratē-
ģiskā pārveidē un ēnu ekonomikas 
transformēšanā legālajā ekonomi-
kā, ņemot vērā uzņēmumu, darbi-
nieku un uzņēmēju intereses, pakā-
peniski sasniedzot Rietumeiropai 
atbilstošu ēnu ekonomikas līmeni 
(ap 13%). Šobrīd ēnu ekonomika 
Latvijā ir sasniegusi dramatiskus 
apmērus – 38%, jeb vismaz 5,6 mil-
jardi Ls gadā, ko apliecina Rīgas 
Ekonomikas augstskolas (REA) ek-
spertu Arņa Saukas un Tāļa Putni-
ņa pētījums. Tajā pašā laikā Igaunijā 
un Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms 
ir tikai ap 19%... Ja ēnu ekonomiku 
sasummējam ar kriminālo biznesu 
(kontrabanda, ieroču un narkotiku 
tirdzniecība, prostitūcija utml.), 
droši vien kopā sanāks pat vairāk 
nekā puse no Latvijas oficiālās un 
neoficiālās ekonomikas.  Ja nemai-
nām nodokļu politiku, tad drīz vien 
atgādināsim cilvēku, kurš ar lieliem 
ielāpiem cenšas aizstāt bikses.

REA pētījums atklāj, ka aplokš-
ņu algu daļa, kuru uzņēmēji reāli 
maksā, bet slēpj no valsts, ir 35,5% 
- nodokļos vien tie būtu aptuveni 
670 miljoni gadā. Ja mēs spētu pie 
šā brīža nodokļu likmēm iekasēt 
nodokļos tikai trešo daļu no visa 

tā, kas valstij reāli pienākas no ap-
lokšņu algām, tie būtu 223 miljoni 
Ls gadā. Nelegālie darbinieki (bez 
darba vai vadības līguma) Latvijā 
šobrīd veido 14,6% no nodarbinā-
tajiem. Ja, ieinteresējot uzņēmējus, 
mēs spētu legalizēt vienu trešdaļu 
no šiem darbiniekiem, valsts un 
pašvaldību budžetos varētu ieplūst 
papildus 104 miljoni Ls gadā.

REA pētnieki norāda, ka 34% no 
uzņēmumu reālās peļņas uzņēmēji 
neuzrāda, 10,8% no visiem uzņē-
mumu ienākumiem aiziet „starp-
niecības naudās”, bet vēl 9,5% aiziet, 
lai „nodrošinātu” valsts un pašval-
dību publiskos iepirkumus. Un tā ir 
tikai daļa no ēnu ekonomikas.

Kā redzam, tad ēnu ekonomikas 
rezerves ir pietiekami plašas. Ja 
valdība vienotos ar sociālajiem 
partneriem (arodbiedrībām, darba 
devējiem) un pašvaldībām par no-
dokļu samazināšanu, nodokļu 
maksāšanas disciplīnu, par sankci-
ju bardzību (piem., izslēdzot no 
ESF, valsts un pašvaldību publiska-
jiem iepirkumiem, ievietojot uzņē-
mēju „melnajā sarakstā”, kuru re-
gulāri un kārtīgi pārbaudītu), tajā 
pašā laikā samazinot iedzīvotāju 
ienākuma nodokli no 25% uz 15%, 
likmes samazinājums formāli dotu 
320 miljonu Ls lielu iztrūkumu, ta-
ču, iekasējot tikai vienu trešo daļu 
nodokļus no nelegāli nodarbināta-
jiem, vienu trešo daļu no aplokšņu 
algām, mēs varētu iegūt vismaz 
327 miljonus latu! Var samazināt 
nodokļus arī vairāk. Ja piestrādā 
pie to iekasēšanas, tad, pateicoties 
ekonomikas un iekšējā tirgus iz-
augsmei, iekasēsim krietni vairāk. 

Mums ir tikai divas iespējas: vai 
nu cilvēkus ieinteresēt maksāt no-
dokļus, vai arī viņus ieinteresēt pēc 
iespējas nemaksāt nodokļus! Ja pa-
pildus tam nodokļus pilnā apmērā 
maksājošie uzņēmumi noslēgtu no-
zaru ģenerālvienošanās, tad godīgo 
uzņēmumu darba samaksas sistē-
ma kļūtu par normu ar likuma spē-
ku. Tas celtu legālās ekonomikas 
konkurētspēju Latvijas un eksporta 
tirgos, sniedzot papildus līdzekļus 
valsts un pašvaldību budžetiem: ve-
selības aprūpei, izglītībai, sociālajai 
aizsardzībai, autoceļiem un citai in-
frastruktūrai.  

 avots rea pētījums
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Darbinieku atgriešanās darba tirgū
eSF projekta „Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības admi-
nistratīvās kapacitātes stiprinā-
šana” ietvaros regulāri tiek 
veiktas ekspertīzes, kurās tiek 
pētītas arodbiedrībām un 
Latvijas darbiniekiem saistošas 
tēmas. Viena no  ekspertīzēm, 
kuru veica SIA „ePC”, ir par 
bezdarbnieku re-integrācijas 
darba tirgū sistēmas efektivitā-
ti Latvijā un iespējamiem uzla-
bojumiem. Pētījuma autore 
akadēmiķe Raita Karnīte atzīst, 
ka darbinieku sekmīgāka re-in-
tegrācija  jeb atgriešanās darba 
tirgū, protams, pirmām kārtām, 
ir atkarīga no ekonomiskās 
situācijas valstī. 

SAnITA LoRenCe

Ekspertīzes rezultātā konstatēts, 
ka par bezdarbnieku re-integrāci-
ju atbildīgā valsts organizācija – 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA), piedāvā plašu pakalpoju-
mu klāstu dažādām bezdarbnieku 
kategorijām un bezdarba fāzēm, 
to skaitā bezdarba riskam pakļau-
tām personām. 

Pasākumus beigušo atgriešanās 
darba tirgū pasākumu grupās at-
šķiras. Programmās, par kurām ir 
dati par re-integrācijas pakāpi, ze-
mākais re-integrācijas līmenis ir 
5% (latviešu valodas program-
mas), augstākais ir tuvu 40%. Vis-
lielākā iesaiste ir programmās, 
kuras izveidotas pēc darba devēju 
pasūtījuma.

Atbilstoši tautsaimniecības va-
jadzībai, NVA modificē piedāvā-
jumu mērķgrupām un piedāvāju-

ma apjomu. NVA uzdevums pēc 
būtības ir darba spēka piedāvāju-
ma un pieprasījuma nesaderības 
seku likvidēšana. Vērtējot pēc ap-
mācību programmu satura re-
dzams, ka NVA savās program-
mās veic arī vispārējās izglītības 
organizāciju funkcijas (piemēram, 
latviešu valodas apmācība, valo-
das pamatzināšanu apmācība), un 
šajās programmās re-integrācijas 
rezultāts ir zems. Savukārt nodar-
binātības programmās var pama-
nīt noslieci uz sociālās funkcijas 
izpildi. Šīs programmas drīzāk 
uzskatāmas par bezdarbnieka pa-
balsta papildinājumu, nekā iespē-
ju saglabāt vai uzlabot darba spē-
jas un piemērotību darba tirgum.

Darba tirgus tendenču analīze 
liecina, ka neatkarīgi no NVA pie-
dāvājuma, bezdarbs seko taut-
saimniecības stāvoklim, un tas, 
savukārt, ir atkarīgs no ārējiem 
apstākļiem (ārējais pasūtījums 
Latvijas mikrouzņēmumiem). Tā-
pēc bezdarba ierobežošanas svarī-
gākais uzdevums ir ar izglītības, 
ekonomiskās politikas un NVA 
pakalpojumu palīdzību rosināt 
uzņēmējdarbības iniciatīvu, seviš-
ķi jauniešu vidū. NVA to ir sākusi, 
taču bezdarbnieka pārkvalifikāci-
ja un pārorientācija neko nedod, 
ja ekonomiskā vide kopumā nav 
labvēlīga uzņēmējdarbībai. Ja 
NVA klienti pēc pakalpojuma sa-
ņemšanas atstāj Latviju, pakalpo-
juma derīgais efekts Latvijas taut-
saimniecībai ir zudis.

Lielākie riski ir pabalstatkarī-
bas stiprināšana, tirgus konku-
rences kropļošana, sevišķi augstā-
kajā izglītībā un uzņēmējdarbības 
uzsākšanā, līdzekļu neefektīva iz-
mantošana (piemēram, sagatavo-
jot darbam un nodokļu maksāša-
nai ārvalstīs), nodarbinātības die-
nestam neraksturīgu funkciju 
veikšana un darba vietu trūkums 
bezdarbniekiem atgriežoties dar-
ba tirgū pēc apmācības beigšanas. 

Ekspertīzē  akadēmiķe Raita 
Karnīte norāda uz iespējamiem uz-
labojumiem darbinieku re-integrā-
cijas procesā. 
• Bezdarbnieku re-integrācijas 
programmu obligāti jāsaista ar 
ekonomiskās politikas pasāku-
miem darba vietu veidošanā.

• Jāsamazina NVA vispārējās izglītī-
bas un sociālās palīdzības funkcijas, 
jāpastiprina sadarbība ar izglītības 
iestādēm, identificējot un novēršot 
izglītības vājās vietas speciālistu sa-
gatavošanā.
• Nepieciešams paaugstināt ap-
mācību mērķorientāciju – sama-
zināt programmu dažādību un 
pilnīgot esošās, apvienot prog-
rammas, nevis papildināt, bet 
specializēt. NVA 2011. gadā ir 
plānojusi stiprināt īpašu atbalstu 
prioritārajām mērķgrupām, ir iz-
veidoti jauni pasākumi jauniešiem 

un jaunajiem vecākiem, taču ir 
nepieciešams panākt, lai šie pasā-
kumi tiktu izmantoti. 
• Ar apmācības piedāvājumu pa-
augstināt strādājošo konkurētspē-
ju ne tikai darba tirgū, bet kopu-
mā ekonomikā, tajā skaitā, paaug-
stinot viņu uzņēmējspēju (pare-
dzēts 2011. gadā, taču, tāpat kā 
iepriekšējā pakalpojumā, ir nepie-
ciešams panākt, lai šie pasākumi 
tiktu izmantoti iecerētajā veidā).
• Ar ekspertīzi kopumā varat ie-
pazīties www.arodbiedrības.lv sa-
daļā "Projekti".  

 avots nva ziņojums 2011. gada 19. janvārī

 ATTēLĀ uzrādīts darba meklētāju sadalījums pēc vecuma. redzams, 

ka arī ilgtermiņā darba meklētāju kopumā lielāko daļu veido cilvēki 

vecumā no 35 līdz 54 gadiem. kopumā darba meklētāju vecuma struk-

tūra (līniju izvietojums graFikā) ir stabila.

 avots csp

LIeLĀKIe RISKI IR 
PABALSTATKARīBAS 
STIPRInĀŠAnA 
un  TIRguS 
KonKuRenCeS 
KRoPļoŠAnA



Augstākās tiesas Senāta Civillie-
tu departaments un Judikatūras 
nodaļa apkopojusi Senāta tiesu 
praksi lietās par individuāliem 
darba strīdiem. Apkopojums 
veikts par lietām, ko Senāts 
skatījis laika posmā no 2005. 
līdz 2010. gadam.

KASPARS RĀCenĀJS, lbas jurists

Apkopojuma mērķis ir veicināt 
vienveidīgas tiesu prakses veido-
šanos un novērst atšķirīgu nolē-
mumu pieņemšanu līdzīgās lietās. 
Apkopojums īpaši noderēs ikvie-
nam, kas ikdienā piemēro Darba 
likumu.

Jaunajā apkopojumā ir ietvertas 
galvenokārt jaunas atziņas, kā arī 
atziņas, kas īpaši apstiprina vai, 
tieši pretēji, maina 2004. gada tie-
su prakses apkopojumā ietvertās 
atziņas, taču pārējā daļā pirmais 
tiesu prakses apkopojums turpina 
saglabāt savu aktualitāti.

Apkopojuma struktūra veidota, 
sākotnēji normu pēc normas ap-
skatot galvenos jautājumus, kas 
saistīti ar darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas pamatiem un kārtību, 
atjaunošanu iepriekšējā darbā.

Tālāk atsevišķi apskatīti tādi 
darba tiesību institūti kā pārbaudes 
laiks, konkurences ierobežojumi 
pēc darba tiesisko attiecību izbeig-
šanas, darba samaksa un citi.

Sīkāk analizēta arī darba līguma 
izbeigšana ar atsevišķām darbinie-
ku kategorijām un Darba likuma 
piemērošanas ierobežojumi, pie-
mēram, valdes locekļiem, prokū-
ristiem, reliģisko organizāciju garī-
gajam personālam, pašvaldību di-
rektoriem. 

Atbilstoši Darba likuma 10. 
pantam, darbinieki savu sociālo, 
ekonomisko un profesionālo tiesī-
bu un interešu aizstāvību īsteno 

tieši vai darbinieku pārstāvju starp-
niecību. Darbinieku pārstāvji var 
būt gan darbinieku arodbiedrība, 
kuras vārdā rīkojas tās statūtos 
pilnvarota arodbiedrības institūcija 
vai amatpersona, gan arī darbinie-
ku pilnvarotie pārstāvji, kuri ievē-
lēti saskaņā ar Darba likuma notei-
kumiem. Darbinieku arodbiedrī-
bas papildus vispārīgām darbinie-
ku pārstāvju tiesībām ir apveltīti 
arī ar īpašām tiesībām saistībā ar 
individuālu tiesību strīdu izšķirša-
nu. Likuma „Par arodbiedrībām” 
14. pants paredz darbinieku arod-
biedrībai tiesības pārstāvēt un aiz-
stāvēt savus biedrus valsts iestādēs 
un citās organizācijās darba attiecī-
bu, veselībai nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanas, dzīvokļu un citu so-
ciālo un ekonomisko interešu jo-
mā, individuālo un kolektīvo strī-
du izskatīšanā, kā arī griezties tiesā 
savu biedru tiesību un interešu aiz-
stāvībai. Vienlaikus arī Darba strī-
du likuma 8. pants paredz arod-
biedrībām tiesības bez īpaša piln-
varojuma pārstāvēt savus biedrus 
individuālu tiesību strīdu izšķirša-
nā, kā arī celt prasību tiesā savu 
biedru interesēs. 

Atbilstoši šiem normatīvajiem 
aktiem, darbinieku arodbiedrība 
var celt prasību tiesā savu biedru 
interesēs, taču šādā gadījumā lietā 
kā prasītājs piedalās persona, kuras 
interesēs lieta uzsākta (skat. Civil-
procesa likuma 76., 88.p.). Šajā sa-
karā Senāts ir norādījis, ka strīdos, 
kas izriet no darba tiesiskajām at-
tiecībām, puses lietā – prasītājs un 
atbildētājs -  ir darba devējs un dar-
binieks, jo darba līgumiskās attie-
cības pastāv tieši starp šīm perso-
nām, nevis arodbiedrību. Ja darbi-
nieks ir arodbiedrības biedrs, attie-
cīgā arodorganizācija pieaicināma 
lietā kā trešā persona. 

Arodbiedrību tiesības pārstāvēt 
savu biedru intereses ir saistītas arī 
ar izņēmumiem no vispārīgiem 
noteikumiem par tiesas izdevumu 
samaksu. Ievērojot to, ka arodbied-
rības ietilpst to personu lokā, ku-
rām ar likumu paredzētas tiesības 
aizstāvēt sava biedra intereses tiesā, 
tās atbilstoši Civilprocesa likuma 
43. panta pirmās daļas 5. punktam 
ir atbrīvotas no tiesas izdevumu sa-
maksas valsts ienākumos. 

Atbilstoši Darba likuma 110. 
panta ceturtajai daļai, darba devējs 
šādos gadījumos var celt prasību 
tiesā par darba līguma izbeigšanu. 
Darba devējam, iesniedzot prasību 
tiesā par darba līguma izbeigšanu 
ar arodbiedrības biedru, ir jānorā-
da tie apstākļi, kas ir darba līguma 
uzteikšanas pamatā un motīvi, kā-
pēc arodorganizācijas lēmums nav 
pamatots, bet tiesai nav jālūdz šī 
arodbiedrības lēmuma atcelšana. 

Darba likuma 110. panta pirmā 
daļa paredz darba devējam aizlie-
gumu uzteikt darba līgumu darbi-
niekam - arodbiedrības biedram - 
bez attiecīgās arodbiedrības ie-
priekšējas piekrišanas, izņemot 
gadījumus, kas noteikti Darba li-
kuma 47. panta pirmajā daļā un 
101. panta pirmās daļas 4., 8. un 
10. punktā. Savukārt Darba likuma 
101. panta sestā daļa uzliek darba 

devējam pienākumu pirms darba 
līguma uzteikšanas noskaidrot, vai 
darbinieks ir darbinieku arodbied-
rības biedrs. Papildus 2004. gada 
tiesu prakses apkopojumā paus-
tajām atziņām Senāts šajā sakarā 
ir norādījis, ka darba devējam li-
kumā uzliktais pienākums pirms 
darba līguma uzteikšanas no-
skaidrot, vai darbinieks ir arod-
biedrības biedrs, un ja ir, pirms 
darba uzteikšanas saņemt attiecī-
gās arodbiedrības iepriekšēju 
piekrišanu, ir imperatīvs un ne-
pārprotams, tāpēc kasācijas sū-
dzībā izteikto viedokli, ka Darba 
likums neierobežo darba devēja 
tiesības noskaidrot darbinieka 
piederību kādai arodbiedrībai 
vienlaicīgi ar darba līguma uz-
teikšanu, nevar atzīt par pareizu.  
Tādējādi lūgums darbiniekam 
sniegt informāciju par piederību 
arodbiedrībai tajā pašā doku-
mentā, kurā izteikts uzteikums, 
un nevis atsevišķā aktā, ir uzska-
tāms par Darba likuma 101. pan-
ta sestās daļas pārkāpumu.

Pilns tiesu prakses apkopojums 
atrodams LR Augstākās tiesas in-
terneta mājas lapā: at.gov.lv/lv/in-
fo/summary/2011/ 
_____________________
1 skc – 412/2010, skat. arī skc 443/2010 

6.1.p.
2 skc – 412/2010
3 skc – 412/2010
4 skc – 649/2009 8.1.p. 
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jauns tiesu prakses apkopojums par darba strīdiem

 LBAS jurists kaspars rācenājs (no labās) un vidzemes priekšpilsētas 

tiesnesis andrejs miHaļčenko kopīgi strādāja lbas organizētā konkursa 

vidusskolēniem par darba tiesībām un darba drošību "smārts" žūrijā. šis 

juristu tandēms bieži dzirdams arī latvijas radio raidījumā "krustpunkti"

 Foto daina pužule

TIeSu PRAKSē BIežI IR 
gADīJuMI, KAD DARBA 
DeVēJS, neSAņeMoT 
ARoDBIeDRīBAS PIeKRIŠA-
nu DARBA LīguMA uZTeI-
KuMAM AR DARBInIeKu 
ARoDBIeDRīBAS BIeDRu, 
VēRŠAS TIeSĀ un LūDZ 
ATZīT PAR SPēKĀ neeSoŠu 
ATTIeCīgĀS ARoDBIeDRī-
BAS LēMuMu. 

ARoDBIeDRīBu PĀRSTĀVJIeM 

noTeIKTI JĀIePAZīSTAS AR 

SADAļu “DARBInIeKu 

ARoDBIeDRīBAS un InDIVI-

DuĀLIe TIeSīBu STRīDI”.
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LIKuMA „PAR ARoDBIeDRīBĀM” 
nePIeCIeŠAMĀS IZMAIņAS
Arodbiedrību galvenais 
pamatinstruments - likums „Par 
arodbiedrībām” (Likums) – kopš 
pēdējo grozījumu izdarīšanas 
2005. gadā nav baudījis likum-
devēja pieskārienus. nevienam 
nav noslēpums, ka šis instru-
ments ir novecojis. Tajā ir nor-
mas, kas neatbilst citās tiesību 
normās noteiktajam regulēju-
mam, sastopami novecojuši 
jēdzieni un 
neprecizitātes. 

nATAļJA MICKeVIčA, lbas juriste

BūTISKĀKIe TRūKuMI
Pirmkārt, Likumā kā arodbiedrību 
darbības tiesiskais pamats ir minē-
ta Deklarācija par Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanu. Li-
kums neietver atsauci uz Satversmi 
un tajā iekļauto valsts pienākumu 
aizsargāt arodbiedrību brīvību, kā 
arī Darba likumu, kurš nosaka, ka 

caur arodbiedrībām darbinieki īs-
teno savas sociālās, ekonomiskās 
un profesionālās tiesības un intere-
ses. 

KAS VAR VeIDoT 
ARoDBIeDRīBAS?
Likuma 1. panta formulējums iz-
raisa jautājumu, vai arodbiedrības 
Latvijā var veidot tikai Latvijas ie-
dzīvotāji, vai arī Eiropas Savienības 
pilsoņi un trešo valstu pilsoņi, kuri 
ir saņēmuši darba atļaujas Latvijā. 
Tāpat esošais panta formulējums 
nosaka, ka arodbiedrības aizsargā 
tikai savu biedru intereses, atstājot 
neskaidru arodbiedrību kompe-
tenci aizsargāt darbinieku, kuri vēl 
nav iestājušies arodbiedrībā, inte-
reses. 

Otrkārt, saskaņā ar Likuma 2. 
pantu nozares ir viens no princi-
piem, pēc kura var veidot arod-
biedrības. Vienlaikus neviens nor-
matīvais akts nesniedz nozares de-
finīciju, kas, savukārt, apgrūtina 
ģenerālvienošanos slēgšanu. 

DIBInĀŠAnAS SLIeKSnIS
Treškārt, Likuma 3. pants, kurš no-
saka arodbiedrību dibināšanas 
slieksni (ne mazāk par 50 darbinie-
kiem vai ne mazāk par vienu cetur-
to daļu strādājošo) izsauc asu kriti-
ku Eiropas līmeņa institūcijās. Salī-
dzinājumam – Lietuvā arodbiedrī-
bas dibināšanai ir nepieciešami 
tikai 20 darbinieki vai 1/10 daļa uz-
ņēmumā strādājošo, savukārt Igau-
nijā – tikai 5 darbinieki.

ReģISTRĀCIJA
Ceturtkārt, Uzņēmumu reģistrs 
vairakkārt ir ziņojis par problē-
mām ar arodbiedrību reģistrāciju, 
proti, problēmām ar iesniedzama-
jiem dokumentiem, arodbiedrību 
reģistrā ierakstāmajām ziņām, kā 
arī ar arodbiedrību struktūrvienī-
bām un to reģistrāciju. Neskatoties 
uz to, ka arodbiedrībām ir atvēlēts 
savs reģistrs, UR trūkst skaidras 
arodbiedrību reģistra vešanas kār-
tības. Nav noteikts, kāda informā-
cija attiecībā uz reģistrētajām arod-
biedrībām UR ir jāuzkrāj un jā-

publicē, nav noteikts reģistrācijai 
iesniedzamo dokumentu klāsts un 
saturs. Pēc UR domām, šāds jucek-
lis noved pie normatīvā regulēju-
ma ļaunprātīgas izmantošanas. 

LIKuMDoŠAnAS 
InICIATīVA
Piektkārt, ir neprecizitātes ar arod-
biedrību likumdošanas iniciatīvu, 
kuras arodbiedrībām atbilstoši Sat-
versmei nav. Vienlaikus, Likumā 
nav noteikta arodbiedrībām tik 
svarīga piedalīšanās likumdošanas 
procesā Nacionālās trīspusējās sa-
darbības padomes apakškomiteju 
ietvaros. 

Visbeidzot, Likuma normās ir 
nekorekti termini un joprojām pa-
stāv tādi jēdzieni kā „strādnieki”, 
„kalpotāji”, un „kolhozi”, kas ir zau-
dējuši aktualitāti. 

Pēdējā laikā, līdztekus kritikai 
par Arodbiedrību likuma nekorek-
tām un nevecojušām normām, 
dažreiz izskan viedoklis, ka arod-
biedrību darbība būtu jāregulē vis-
pārējā kārtībā bez speciāla likuma. 

ATSeVIŠķS LIKuMS
Arodbiedrības nepieļauj šādu nor-
matīvā regulējuma izmaiņu iespēju 
un vienbalsīgi iestājas par arod-
biedrību darbības regulēšanu ar 
atsevišķu likumu. Šo pozīciju var 
pamatot ar argumentu, ka arod-
biedrību darbība vēsturiski tika re-
gulēta ar atsevišķu likumu. Likum-
devējs pēc Latvijas neatkarības at-
jaunošanas ir paredzējis arodbied-
rībām īpašu tiesību aktu. Šajā 
sakarā ir jāatzīmē, ka mūsu kaimi-
ņu valstīm Lietuvai un Igaunijai 
arodbiedrību darbības regulēšanai 
arī ir atvēlēts atsevišķs likums. Pa-
pildus atsevišķam tiesiskajam re-
gulējumam par labu runā arī arod-
biedrību kā sociālā partnera īpaša 
loma darbinieku tiesību un intere-
šu pārstāvībā. Visbeidzot, arod-
biedrību nacionālie pārstāvji ne ti-
kai piedalās darbinieku tiesību un 
interešu pārstāvībā, bet aktīvi pie-
dalās arī tiesību normu izstrādes 
procesā NTSP ietvaros. Līdz ar to 
arodbiedrībām nenoliedzami ir 

nepieciešams savs atsevišķs li-
kums.

Attiecībā uz novecojušā Likuma 
trūkumu novēršanas iespējām, var 
secināt, ka nepieciešamo grozīju-
mu apjoms varētu pārsniegt Liku-
ma normu 50 %, līdz ar to, izpildot 
tiesību aktu sagatavošanas prasī-
bas, ir nepieciešams sagatavot jau-
nu likumprojektu grozījumu veik-
šanas vietā. 

Satura ziņā jauns likums var sa-
glabāt vēsturiski izveidojušos Li-
kuma struktūru, vienlaikus ietve-
rot trūkstošo regulējumu. Tas ie-
tvertu trūkstošo regulējumu par 
arodbiedrību reģistrāciju un saska-
ņotu Likumu ar Biedrību un nodi-
binājumu likumu, likumu „Par 
Uzņēmumu reģistru”, Darba liku-
mu, Darba strīdu likumu un Strei-
ku likumu.

Detalizētāk ar Likuma apkopo-
tiem būtiskākiem trūkumiem un 
to komentāriem, Uzņēmuma re-
ģistra piedāvātiem grozījumu risi-
nājumiem un Likuma piedāvāto 
saturu var iepazīties, izlasot LBAS 
aprīļa mēneša ekspertīzi „Grozīju-
mi likumā Par arodbiedrībām” 
LBAS mājas lapā: http://www.lbas.
lv/upload/stuff/201105/grozijumi_
likuma_par.arodbiedribam_ 
30042011.pdf  

«neVAJAg IeRoBežoT 

ARoDBIeDRīBu DIBI-

nĀŠAnAS BRīVīBu, 

TAču IR nePIeCIe-

ŠAMS TĀDS ReguLē-

JuMS, KAS neRADīTu 

PRoBLēMAS ne 

VALSTIJ, ne DARBA 

DeVēJIeM.»

lbas priekšsēdētājs 

pēteris krīgers

«LIeLĀKAJĀ 

DAļĀ VALSTu 

ARoDBIeDRīBĀS IR 

BIeDRīBAS, ToMēR 

DAļĀ VALSTu 

ARoDBIeDRīBAS IR 

BIeDRīBĀS AR īPAŠI 

DeLeģēTĀM 

TIeSīBĀM.»

egils levits, 

eiropas savienības tiesas tiesnesis
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Ar vairākiem pasākumiem, kas 
bija veltīti Pasaules darba aizsar-
dzības dienai, tika pavadīts 
aprīlis. LBAS sarīkoja četras 
paneļdiskusijas – Rēzeknē, 
Bauskā, Ventspilī un Cēsīs, kā arī 
noslēguma konferenci Rīgā. Visi 
šie pasākumi bija relatīvi labi 
apmeklēti, kaut gan Rīgā dalīb-
nieku skaits varēja būt kuplāks. 
Rīgas konferenci ievadīja tema-
tiskā LBAS Valdes sēde par 
arodbiedrību uzdevumiem darba 
aizsardzības (DA) jomā.

MĀRTIņŠ PužuLS, lbas konsultants 

darba aizsardzības jautājumos

Diskusiju dalībnieki uzklausīja zi-
ņotājus, bija aktīvi jautājumos, bet 
tomēr par savām situācijām daudz 
nerunāja. Var saprast - blakus atbil-
dīgas reģionālo VDI personas, ka 
tik kaut kas nenotiek! Bet visās dis-
kusijās  VDI pārstāvji uzsvēra in-
spekcijas audzinošo lomu – nevie-
nam netiek likti sodi, tiek prasīta 
DA sistēmas sakārtošana.

Interesanti diskusiju dalībnie-
kiem bija uzņēmumu DA speciālis-
tu ziņojumi. Varēja salīdzināt ar sa-
vu veikumu un kā kolēģiem izdevies 
pārvarēt dažādas situācijas šajā jo-
mā. Reģionālie konsultanti, kuri or-
ganizēja šos pasākumus, bija atra-
duši interesantus ziņotājus. Palika 
atmiņā retoriskais jautājums Rēzek-
nē –  „Kā panākt  individuālā aizsar-
dzības līdzekļa  lietošanu, jo bieži 
vien tas ir iedalīts, bet to klāj putek-
ļu kārta... un atruna –  tā man ir ēr-
tāk?” Ventspilī dzirdējām saturīgu 
ziņojumu par uzņēmuma „Ventspils 
nafta” pieredzi un Ventspils tiesas 
pārstāves stāstījumu par risku izvēr-
tējumu.

Cēsīs bija viskuplākais interesen-
tu skaits - gandrīz divkārt pārsnie-
dza plānoto. Arī ziņojumi un disku-
sijas bija ļoti pamācošas. Jāsaka, pat 
paškritiskas un tendētas uz labo re-
zultātu, kas darbības laikā ir sa-
sniegts. Manuprāt, katrs autotrans-
porta uzņēmums var gūt no AS 
„CATA” pieredzes  darba aizsardzī-
bas jomā. AS Cēsu alus DA speciā-
lists Juris Rozenfelds stāstīja tikai 
par vienu nelielu sadaļu DA darbā 
– par uzņēmuma transporta kustī-
bas organizāciju. 

Rīgas konferences pirmajā dienā 
tika izskatīta novados izskanējusī 
pieredze un izstrādāts Aicinājuma 
projekts. Daudzi runātāji pasvītroja 

DA jomas svarīgumu savos uzņē-
mumos un iestādēs. Aivars Sīman-
sons (LMNA) bija nobažījies par 
plānoto VDI iepludināšanu citās 
valsts struktūrās, kas var var novest 
pie  „šis iestādes kapacitātes samazi-
nājuma”. Zoja Semjonova (LSAB) 
pauda savas bažas par uzņēmumā 
plaukstošo bosingu (darba devēja 
patvaļu un negodīgu izturēšanas 
pret darbiniekiem un noslēgtām 
vienošanām), kā arī brīdināja klāt-
esošos par šādas „sērgas” pāriešanu 
uz citiem uzņēmumiem...

Konferences darba kārtība bija 
ļoti plaša  - LBAS pārstāvis Z. An-
tapsons informēja par arodbiedrību 
veikto DA jomā. VDI direktora p.i. 
R. Lūsis savā analītiskajā ziņojumā 
izklāstīja Latvijas situāciju,  pārru-
nāja aktuālos risinājumus iestādes 
darbā. LDDK pārstāve M. Simono-
va informēja, ka drīz pie lietotāja 
nonāks risku novērtēšanas elektro-
niskā programma, par lielo interesi 
par  interaktīvo spēli.

LM Darba aizsardzības departa-
menta pārstāve M. Vīksne informē-
ja par „DA jomas attīstības plāna 
2011. - 2013 gada” aktualitātēm. 

Stradiņa universitātes zinātnieki I. 
Vanadziņš un I. Martiņsone  infor-
mēja par aktualitātēm arodslimībās 
un ķīmisko vielu likumdošanā. Pēt-
niece L. Matisāne izklāstīja nelielu 
sadaļu no apjomīgā pētījuma par 
Darba apstākļiem un riskiem Latvi-
jā, fokusējoties uz dzimumu līdztie-
sību  šajā jomā. Ļoti interesanta bija 
sadaļa par jauniešu iesaisti DA jau-
tājumos, kuru katrs no sava redzes-
leņķa atspoguļoja gan SIA Grif pār-
stāvji A. Boka un L. Indenberga, 
gan Media Control  pārstāve S. Bēr-
ziņa, savs viedoklis bija sakāms arī 
AS Severstaļlat personāla direkto-
ram A. Graudiņam.

Visi konferences materāli atroda-
mi LBAS mājas lapā www.arodbied-
ribas.lv sadaļā „Darba drošība”.

Lielos vilcienos konference sa-
sniedza uzstādītos mērķus, tikai 
svarīga ir realizācija – darbinieku 
interesēs. Visi konferences dalībnie-
ki saņēma arī aktualizētās DA grā-
matas. Noteikti gribētu, lai nākošajā 
gadā konferenci vairāk apmeklē uz-
ticības personas un arodorganizāci-
ju atbildīgie darba aizsardzības jau-
tājumos. 

28. aprīlis – Pasaules darba aizsardzības diena

 VAI PAŠAS SIeVIeTeS IeSTĀJAS PAR SAVĀM TIeSīBĀM? kaut vai pauž viedokli? 

Faktiski nē – sievietes retāk nekā vīrieši pēdējā gada laikā ir sniegušas 

ieteikumus par darba apstākļu un vides uzlabošanu vai darba tiesisko 

attiecību sakārtošanu. atšķirība ir neliela - nedaudz vairāk par 5%, 2006.

gadā atšķirība bija mazāka – 2 %. graFiks raksturo  tendences – apmēram 30% 

no aptaujātajiem ir piedalījušies savas darba vides uzlabošanā....

 A/S CēSu ALuS DARBA DRoŠīBAS un VIDeS SPeCIĀLISTS juris rozenFelds 

izstrādāja uzņēmuma transporta kustības sHēmu, kas jūtami uzlaboja  

darba drošību teritorijā

 Foto jānis k aibe

«MēS uZSKATĀM, KA neKĀDI MēRķI neVAR 
ATTAISnoT RAžoŠAnAS DRoŠīBAS PRASīBu 
PĀRKĀPuMuS VAI neVēRīgu ATTIeKSMI PReT
CILVēKu DZīVīBu un VeSeLīBu.» 

a.graudiņš, as severstaļlat personāla 

un administratīvais direktors
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LBAS Jauniešu padome (JP) 
ir aktīvi strādājusi pie 
jaunām idejām, kas uzlabotu 
pašreizējo padomes 
darbību, kā arī attīstītu 
un stiprinātu 
arodbiedrības nozīmi 
Latvijas iedzīvotāju vidū.

AgneSe TAMAne, lbas arodbiedrību 

darba koordinatore  

e-pasts - agnese.tamane@lbas.lv  

jp@lbas.lv

Ir nolemts, ka viena no tuvākā lai-
ka aktivitātēm būs saistīta ar lab-
darību. Tā varētu būt labdarība 
vai palīdzība kādai patversmei. 
Tāpēc Jauniešu padome aicina ie-
saistīties visus jauniešus, kas ir ak-
tīvi un kam rūp apkārtējie, kurus 
dzīve nav lutinājusi! Nāciet, iesais-
tieties un jūs satiksiet citus, līdzīgi 
domājošus jauniešus, un jums būs 
iespēja paveikt to, ko vienmēr esat 
vēlējušies! 

29. un 30. aprīlī Allažu pagasta 
„Mauriņos” notika LBAS jauniešu 
apmācības „Viedokļa prezentē-
šana, aizstāvēšana un argumen-
tēšana”. 

AgneSe TAMAne, lbas arodbiedrību 

darba koordinatore 

LBAS nozaru jaunieši tikās Allažu 
pagasta „Mauriņos”, lai izietu apmā-
cību kursu. Apmācībās jaunieši mā-
cījās, kā pareizi prezentēt un argu-
mentēt savu viedokli. Pasniedzējs 
Kārlis Apkalns ir RTU Rīgas bizne-
sa skolas un Rīgas Ekonomikas 
augstskolas pasniedzējs, kurš izstrā-
dājis un vadījis daudzas apmācību 
programmas vadošos pārdošanas 
uzņēmumos. Viņš mācīja, kā, iz-
mantojot pareizo argumentēšanas 

taktiku, iespējams atšifrēt partnera/
klienta nostāju un to atbruņot. Šīs 
zināšanas lieti noderēs, argumentē-
jot jebkuram oponentam par arod-
biedrību un tās nepieciešamību. 
Jaunieši izrādīja lielu iniciatīvu, ie-
saistoties semināra interaktīvajā da-
ļā, kā arī dalījās savā pieredzē, lai 
sniegtu praktiskus piemērus. Ļoti 
noderīgas zināšanas tika iegūtas par 
prezentāciju un informācijas saga-
tavošanu, - cik daudz informācijas 
cilvēks var vienlaicīgi uztvert un kas 
jāievēro, lai prezentēto informāciju 
auditorija atcerētos. 

Nākamajā dienā jaunieši tikās 
ar LBAS priekšsēdētāju Pēteri Krī-
geru. Viņš informēja Jauniešu pa-
domi par LBAS vīziju un nākotnes 
redzējumu, un jauniešu iesaistīša-
nos tās veidošanā, kā arī norādīja, 
ka ļoti labprāt gaida jaunas idejas 
un ieteikumus arodbiedrību kapa-
citātes stiprināšanas jomā. 

Pēc semināra visi jaunieši drau-
dzīgi devās talkot uz Annas Ludiņas 
– Pabiānas  Operas dārzu Siguldas 
novadā. Izpildot savu pilsoņa pie-
nākumu, tika atbrīvota parka terito-
rija no pērnā gada lapām un zariem. 
Kopumā brīvdienu pasākums bei-
dzās uz pozitīvas nots, ar gandarīju-
mu par padarīto. 

Iepriekšējā izdevumā rakstā 
„Arodbiedrības iesaistās profe-
sionālās izglītības satura 
uzlabošanā” informējām, ka 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība kopā ar nozaru 
arodbiedrībām ir iesaistījusies 
eiropas Sociālā fonda projekta 
„nozaru kvalifikācijas sistēmas 
izveide un profesionālās izglītī-
bas efektivitātes un kvalitātes 
paaugstināšana” (turpmāk - 
projekts) īstenošanā.

R. PoRnIeCe, nacionālā  

koordinatore darba ņēmēju satura 

jautājumos 

Projekta mērķis ir iesaistīt sociā-
los partnerus profesionālās izglī-
tības kvalitātes paaugstināšanai, 
izveidojot 12 nozaru ekspertu 
padomes izglītības vajadzību ap-
zināšanai nozarē (turpmāk – 
NEP).

Projekta ietvaros tiek organi-
zēti pirmie NEP semināri sekojo-
šām nozarēm - tūrisma un skais-
tumkopšanas nozarei, ķīmijai un 
tās saskarnozarēm, kā arī metāl-
apstrādes, mašīnbūves un mašīn-
zinību nozarei, tekstilizstrādāju-
mu, apģērbu, ādas un ādas izstrā-
dājumu ražošanas nozarei, kok-
rūpniecības nozarei, būvniecības 
nozarei, enerģētikas nozarei, 
lauksaimniecības un pārtikas no-
zarei. 

Jūnijā plānots aicināt pārējo 
četru - poligrāfijas un izdevējdar-
bības, papīra un papīra izstrādā-
jumu ražošanas, datordizaina; 
informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas, elektronisko un op-
tisko iekārtu ražošanas; transpor-
ta un loģistikas; vairumtirdznie-
cības un mazumtirdzniecības 
nozaru pārstāvjus. 

NEP semināros dalībnieki tiek 
informēti par NEP izveides mēr-
ķi, veicamajiem uzdevumiem, 
notiek sasvstarpējā informācijas 
apmaiņa par nozares pārstāvju 
aktivitātēm izglītības jautājumos, 
kā arī tiek sniegts ieskats profe-
sionālās izglītības gaidāmajās re-
formās un par NEP lomu šajos 
procesos. 
Galvenie NEP izveides mērķi ir: 
• sekmēt nozares ministriju, dar-
ba devēju un darbinieku (arod-
biedrību) organizāciju sadarbību 
cilvēkresursu attīstības, izglītības 
un nodarbinātības attīstības vei-
cināšanā nozarē; 
• radīt priekšnoteikumus un vei-
cināt, lai nozarē starp darba de-
vējiem un arodbiedrībām tiktu 
noslēgtas ģenerālvienošanās par 
izglītības jautājumiem nozarē, ie-
tverot punktus par tālākizglītību 
un profesionālo pilnveidi, prak-
ses vietām un to organizēšanas 
kārtību nozarē u.c., kā arī attiecī-
gi šo punktu iekļaušanu nozares 
uzņēmumu koplīgumos.

Tādējādi arodbiedrības šī pro-
jekta ietvaros piedalīsies gan pro-
fesionālās izglītības kvalitātes  un 
prestiža paaugstināšanā, gan vei-
cinās, lai nozaru un uzņēmumu 
līmenī tiktu slēgtas vienošanās, 
kurās ir iekļauts jautājums par 
darbinieku kvalifikācijas celšanu 
un tālākizglītību. 

Pievienojies!

LBAS jaunieši 
pilnveidojas

ProFesionāLā izgLītība

 DIVAS AR ZInĀŠAnu IeguVI un AKTIVITĀTēM PIeSĀTInĀTAS DIenAS lBas 

jaunieši kopīgi aizvadīja aprīļa nogalē. 30. aprīļa lielās talkas laikā lbas 

jauniešu padome sakopa annas ludiņas - pabiānas operas dārzu "līgot-

nēs", siguldas novadā. sadarbību, palīdzot kopt šo unikālo kultūras 

vērtību, paredzēts turpināt

 Foto sanita lorence

«ZInĀŠAnAS LIeTI 

noDeRēS, ARguMen-

TēJoT JeBKuRAM 

oPonenTAM PAR 

ARoDBIeDRīBu un 

TĀS nePIeCIeŠAMīBu»
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KuLTūRAS DARBInIeKu 
ARoDBIeDRīBu FeDeRĀCIJĀ
Pirms 20 gadiem 1991. gada 
maijā, tikko nodibinātās Latvijas 
Kultūras darbinieku arodbiedrību 
federācijas (LKDAF) priekšsēdē-
tājs Pēteris Krīgers pieņēma 
darbā talantīgu vācu valodas 
pedagogu Aldi Misēviču ar uzde-
vumu veidot starptautiskos 
sakarus, un federācija tagad ir 
dalīborganizācija četrās starp-
tautiskās institūcijās – Starptau-
tiskajā Aktieru federācijā (FIA), 
Starptautiskajā Mūziķu federāci-
jā (FIM), Kultūras, masu mediju 
un izklaides industrijas arodbied-
rību apvienībā (unI-MeI) un 
poligrāfijas nozares starptautis-
kajā arodbiedrību apvienībā 
(unI-graphical).

SAnITA LoRenCe, lBas  

sabiedrisko attiecību vadītāja

Kopš 1998. gada A. Misēvičs vada 
LKDAF. Jau trīs reizes atkārtoti 
ievēlēts par tās priekšsēdētāju. Arī 
nesenajā kongresā. Kā vienu no 
augstākajiem savas darbības no-
vērtējumiem starptautiskajā līme-
nī Aldis atceras 2004. gadu: „Vēl 
pirms iestāšanās Eiropas Savienī-
bā starptautiskās arodbiedrību 
centrāles pārstāvis iepazinās ar si-
tuāciju kultūras darbinieku arod-
biedrībās visās jaunajās dalībval-
stīs. Franču eksperts savā ziņoju-
mā  situāciju salīdzināja ar māju - 
vecās dalībvalstis dzīvo otrajā 
stāvā, bet jaunās – pirmajā, taču 

divas no tām jau esot būtiski pa-
kāpušās uz otro stāvu. Līdz ar Un-
gāriju viņš nosauca arī Latviju!” 

Nozare sakārtota atbilstoši rie-
tumu standartiem - ir izdevies pa-
veikt diezgan daudz – noslēgti 
darba koplīgumi, nozares Vieno-
šanās ar Kultūras ministriju par 
sadarbību, kā arī Vienošanās par 
sadarbību ar Rīgas domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta departa-
mentu. LKDAF VII Kongresā 16. 
aprīlī secināts, ka konsultāciju 
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo 
četru gadu periodu, ir audzis vai-
rāk nekā četras reizes. Reorgani-
zācijas, optimizācijas un konsoli-
dācijas gan valsts, gan pašvaldību 
līmenī reti kur notiek, neskarot 
kultūru.

LKDAF ir ap 2200 biedru, un va-
dība atzīst, ka lielu daļu pazīst per-
sonīgi: „Esam apzinājuši e pasta 
adreses un ar vienu klikšķi varam 
gandrīz visiem aizsūtīt aktualitātes 
un atskaites. Izveidota arī sava mā-
jas lapa internetā www.lkdaf.lv.”  

Jaunākās dalīborganizācijas ir 
Rīgas Latviešu biedrības nams (te 
arodbiedrība izveidojusies šī gada 
maijā) un Dobeles novada Cen-
trālās bibliotēkas darbinieku arod-
biedrība. LKDAF pārstāvēts viss 
daudzveidīgais kultūras spektrs – 
teātri, bibliotēkas, muzeji, mūzi-
kas skolas un augstskolas, koncer-
torganizācijas un orķestri, kino-
teātri, TV un radio.

VIeDoKļI
daugavPiLs teātra 
darbinieku arodbied-
rības Priekšsēdētāja 
kristīne veinšteina:
- 2009. gada augustā Daugavpils 
teātris saņēma visai nepatīkamu 
vēstuli par teātra likvidēšanas ie-
spējamību. Pirmais, kurš atsau-
cās teātra ļaužu lūgumam palī-
dzēt saglabāt vienīgo lielāko kul-
tūras saliņu depresīvākajā Latvi-
jas nostūrī, bija Aldis! Viņa 
telefona zvans - "kā varu līdzēt", 
visiem viesa cerību, ka Rīgā 
mums ir savējais. Un tā arī noti-
ka: A.Misēvičs piedalījās neskai-
tāmās sapulcēs Kultūras minis-
trijā, rakstīja atbalsta vēstules un 
ar savu viedo padomu palīdzēja, 
kā pareizi rīkoties arodbiedrības 
biedriem. 

jūrmaLas centrāLās 
bibLiotēkas darbinieku 
arodbiedrības Priekšsē-
dētāja ināra ratniece:
- Aldis Misēvičs ir spējis izveidot 
lielisku un saliedētu, darboties 
spējīgu un varošu komandu, kas 
vienmēr ir operatīvi palīdzējusi 
risināt savu biedru problēmas.

Pateicoties LKDAF priekšsē-
dētāja dalībai sociālajā dialogā ar 
Jūrmalas pilsētas domi, 2008. ga-
da nogalē Jūrmalas Centrālās 
bibliotēkas darbiniekiem tika pa-
nākts 30% algas pielikums. 
Priekšsēdētājs savā darbā cenšas 
ieviest radošas un inovatīvas me-
todes. Padomes sēdes organizē 
dažādās LKDAF dalīborganizāci-
jās, kas dod iespēju tuvāk iepazīt 
daudzu kultūras iestāžu darba 
apstākļus (Pēterbaznīca, Nacio-
nālais teātris, cirks, Zooloģiskais 
dārzs u.c.).

Latvijas nacionāLās 
oPeras administratīvā 
dePartamenta vadītāja 
beata gaLzone:
- Manuprāt, svarīgākais A. Misē-
viča nopelns ir neatlaidīga sociālā 
dialoga uzturēšana un pilnveido-
šana. Latvijas Nacionālās operas 
četru LKDAF pārstāvēto arod-

biedrību sadarbība ar LNO admi-
nistrāciju ir bijusi krāšņa savā 
daudzveidībā un iespējamo risi-
nājumu bagātībā. Domāju, šiem 
vārdiem būtu plašs zemteksts, ja 
nebūtu Alda Misēviča sarunu ve-
šanas kvalitātes. Tieši Alda aktīvā 
iesaistīšanās, nodrošinājusi, ka 
LKDAF sastāvā esošo arodbied-
rību priekšsēdētāju nomaiņas nav 
ietekmējušas virzību uz izvirzīto 
mērķu sasniegšanu.

Latvijas radio arod-
biedrības Priekšsēdē-
tāja mudīte PaegLe:
Aldis Misēvičs labi pārzina kul-
tūras nozari, tāpēc viņam nav 
problēmu pārstāvēt jebkuras 
arodorganizācijas biedru intere-
ses dažādos līmeņos: gan valdī-
bas, gan Kultūras ministrijas, 
gan starptautiskajā. Arī laikā, 
kad Latvijas Radio notika kārtē-
jā darbinieku skaita samazināša-
na un arodbiedrībai vajadzēja 
vērtēt, kurai administrācijas ini-
ciatīvai piekrist, kurai – nē,  Al-
dis ar savu pieredzi bija blakus. 
Ar viņa parakstu ne viena vien 
prasība par konkrētu jautājumu 
risināšanu nonākusi Valdībā un 
Saeimā. 

aizkraukLes vēstures 
un māksLas muzeja 
arodbiedrības Priekš-
sēdētāja sandra FeiLa:

- Es iepazinu Aldi pirms sešiem 
gadiem, kad viņš atbrauca pie 
mums uz muzeju ar piedāvājumu 
nodibināt arodbiedrību. Mēs visi 
bijām šaubu, aizdomu pilni un 
neticējām, ka no tā kaut kas labs 
var sanākt. Bet Aldis ar savu pār-
liecību, degsmi, un pozitīvo no-
skaņu mūs pārliecināja. Jau tad 
pamanīju, ka Aldim piemīt fan-
tastiskas spējas komunicēt un da-
žādu raksturu cilvēkiem atrast 
savu pieeju. Uzreiz sapratu, ka šis 
cilvēks ir savā vietā. Un šī pārlie-
cība nav zudusi. Viņš ir paveicis 
ļoti daudz šajos gados, novēlu vi-
ņam tikpat raženus arī turpmā-
kos gadus. 

LKDAF priekšsēdētājs a. misēvičs paraksta nozares vienošanos ar kultū-

ras ministri s. ēlerti  šī gada 3. martā

 Foto no lkdaF arHīva



Viens no Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrī-
bas (LIZDA) pamatuzdevumiem 
ir apvienot arodbiedrības bied-
rus kopīgai rīcībai ar mērķi 
aizstāvēt savas ekonomiskās, 
sociālās, profesionālās tiesības 
un intereses. 

eDgARS gRIgoRJeVS, lizda izpildbiroja 

sabiedrisko attiecību speciālists

Lai arī nemitīgi cenšamies akcentēt 
paveiktos labos darbus, ne vienmēr 
arodbiedrības uzvaras biedru inte-
rešu aizstāvības kaujās tiek sadzir-
dētas un novērtētas. Piemēram, 
pērn 2011. gada valsts budžeta kon-
solidācijas eiforijā valstsvīri vairak-
kārt centās iebāzt rokas pedagogu 
kabatās, taču sūrā darbā arodbiedrī-
ba panāca vienošanos, un pedagogu 
atalgojums netika samazināts. Tā 
jau tas notiek interešu aizstāvības 
lauciņā, ka visgrūtākās uzvaras nav 
nekas, bet pēc būtības nozīmē ļoti 
daudz. Arī šobrīd visbūtiskākais 
LIZDA uzdevums interešu aizstāvī-
bā ir nosargāt nozares finansējumu 
2012. gada valsts budžetā. 

InTeReŠu AIZSTĀVīBA
Interešu aizstāvība ir pats svarīgā-
kais, taču ne vienīgais arodbiedrības 
pakalpojums biedriem. Arodbied-
rībai ir nemitīgi jāattīsta biedriem 
sniegto iespēju klāsts, jo gadījumā, 
kad tiek ciestas neveiksmes interešu 
aizstāvības kaujās vai tās netiek no-
vērtētas, biedri uzdod jautājumu – 
kādēļ man jābūt arodbiedrības 
biedram, ja „reāli” neko nesaņemu 
pretī? Šajā gadījumā arodbiedrības 
ne vienmēr var taisnoties ar kaujās 
iztērētiem resursiem un izlietiem 
sviedriem, bet jāaizmirst atrunas un 
jāpasniedz „taustāmākas” iespējas, 
jo tikai ar tām spēsim saglabāt bied-
ru skaitu, kas ir tik ļoti nozīmīgs 
spēka demonstrējums interešu aiz-
stāvībā. Lai arī iestājamies par vie-
notību nevis šķelšanos, daudziem 
biedriem aizvien zūd ticība arod-

biedrībai, kā rezultātā tie izstājas no 
organizācijas. Arodbiedrības Latvi-
jā piedzīvo biedru skaita samazinā-

šanos, šobrīd kopā pārstāvot tikai 
aptuveni 15% no darbaspējīgiem 
iedzīvotājiem visā valstī. LIZDA šo-
brīd apvieno aptuveni 58% izglītī-
bas un zinātnes nozarēs strādājošo.

JĀIeVIeŠ InoVĀCIJAS
Lai apturētu biedru statistikas līkņu 
lejupeju, jāievieš pārdomātas inovā-
cijas arodbiedrības pakalpojumu 
klāstā. Pārmaiņas ir viens no dzīves 
likumiem, un tie, kuri raugās tikai 
pagātnē un tagadnē, riskē palaist ga-
rām nākotni. Pārmaiņas ne vienmēr 
ir patīkams vai nesāpīgs process, bet 
bez tām nav iespējama efektīva attīs-
tība. Inovācijas gala rezultāts ir jaun-
ievedumi organizācijā, produktu un 
procesu kvalitātes un efektivitātes 
uzlabojumi. 

LIZDA šā gada pavasarī veica repre-
zentatīvu pētījumu, kurā apzināja 
biedru norādītās iespējas, kuras  

varam izmantot savas darbības efek-
tivitātes uzlabošanai, lai tieši vai ne-
tieši veicinātu biedru palikšanu orga-
nizācijā un samazinātu kopējo izstā-
šanās tendenci. Pēc veiktā pētījuma 
esam pārliecinājušies, ka šobrīd uz-
ņemtais pakalpojumu attīstības kurss 
ir pareizs, tādēļ turpināsim pilnvei-
dot nesen ieviestās inovācijas arod-
biedrības pakalpojumu klāstā.

ATLAIžu gRoZS 
BIeDRIeM
Ikviens arodbiedrības biedrs, uzrā-
dot derīgu LIZDA biedra karti, pie 
sadarbības partneriem visā Latvijā 
var saņemt izdevīgas atlaides grā-
matām un presei, teātra izrādēm, 
kancelejas precēm, biroja un sadzī-
ves tehnikai, apģērbiem, ķīmiskai 
tīrīšanai, skaistumkopšanai, optikai, 
medikamentiem, ārstu konsultāci-
jām un operācijām, ēdināšanas pa-
kalpojumiem, pārtikas produktiem, 
precēm dārzam un saimniecībai, 
mēbelēm, traukiem, virtuves un in-
terjera piederumiem, tīrīšanas un 
mazgāšanas līdzekļiem, sporta pre-

cēm, foto pakalpojumiem, rotaļ-
lietām, ziediem, dāvanām u.c. 
Ar detalizētu atlaižu sarakstu 

un konkrētā mēneša speciālo piedā-
vājumu biedri var iepazīties mājas 
lapas www.lizda.lv sadaļā „Biedru 
iespējas”.

e-PASTA PRogRAMMA 
LIZDA sadarbībā ar Microsoft 
arodbiedrības biedriem piedāvā Li-
ve@edu informācijas apmaiņas 
programmu, kas paver jaunas ie-
spējas vieglākam ikdienas darbam 
un savstarpējai saziņai internetā. Šī 
programma arodbiedrības biedriem 
piedāvā izveidot 10GB LIZDA elek-
troniskā pasta kastīti (vards.uz-
vards@lizda.lv), kā arī papildus ie-
spējas – 25GB krātuvi 50MB lielu 
elektronisko dokumentu glabāšanai 
tiešsaistē, tērzēšanas (čata) iespēju 
ar citiem LIZDA biedriem, elektro-
nisko kalendāru, foto albumus, vie-
notu LIZDA e-pasta adrešu grāma-
tu ar ērtu meklēšanu. Līdz šim 
arodbiedrības biedriem izveidotas 
985 LIZDA e-pasta kastītes. Ikviens 
arodbiedrības biedrs savam LIZDA 
e-pastam var piekļūt arodbiedrības 
mājas lapā. Taču tie, kam vēl nav iz-
veidots savs konts, pieteikties LIZ-
DA e-pasta izveidei var aizpildot 
vienkāršu elektronisku anketu mā-
jas lapā www.lizda.lv.

ARoDoRgAnIZĀCIJu 
KonTAKTu KARTe
Lai atspoguļotu LIZDA organizā-
ciju ģeogrāfisko pārklājumu un 
veicinātu ātrāku kontaktinformā-
cijas ieguvi, arodbiedrības mājas 
lapas www.lizda.lv sadaļā „Par 
mums” esam izveidojuši LIZDA 
arodorganizāciju kontaktu karti. 
Šajā kartē ikviens interesents var 
ērti iegūt tās arodorganizācijas 
kontaktus, kas atrodas vistuvāk vi-
ņa atrašanās vietai. Kartē ir atzīmē-
tas 36 LIZDA dalīborganizācijas 
un 14 tiešā uzskaitē esošās pirmor-
ganizācijas. 
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 2"uZDRoŠInIeS MAInīTIeS un nePALAIST gARĀM nĀKoTnI!" Foto no lizda 

valmieras starpnovadu radošo pedagogu saieta.

 Foto edgars grigorjevs

IKVIenS ARoDBIeDRīBAS 
BIeDRS, uZRĀDoT DeRīgu 
LIZDA BIeDRA KARTI, PIe 
SADARBīBAS PARTneRIeM 
VISĀ LATVIJĀ VAR SAņeMT 
IZDeVīgAS ATLAIDeS 
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InDuSTRIĀļI SPRIež PAR nĀKoTnI

20. maijā notika Latvijas 
Industriālo nozaru arodbiedrī-
bas (LIA) 3. kongress. Par arod-
biedrības priekšsēdētāju atkār-
toti tika ievēlēta Rita Pfeifere. 

SAnITA LoRenCe, lBas  

sabiedrisko attiecību vadītāja

Kongresa delegāti, kas pārstāvēja 
61 Latvijas uzņēmumu, apstiprinā-
ja Industriālo nozaru arodbiedrī-
bas Statūtu izmaiņas un pieņēma 
darbības programmu turpmāka-
jiem gadiem. Par prioritātēm tajā 
minēta jaunu arodorganizāciju 
veidošana, jauniešu padomes dar-
ba aktivizēšana, biedru izglītošana, 
biedru tiesību un interešu aizstāvī-
ba, darbinieku sociālo garantiju 
uzlabošana, starptautiskā sadarbī-
ba u.c.

„Gribētos ticēt, ka nestabilākais 
laiks mūsu uzņēmumos ir aiz mu-
guras. Nākotnē mūs gaida jauni 
izaicinājumi, uzvaras un zaudēju-
mi, bet šis gads jau ir saplānots ar 
darbiem līdz pat gada beigām – se-
mināri, sporta spēles, pieredzes ap-
maiņas, sociālie jautājumi, nodok-
ļi, Darba likums, projekti un vēl, 
un vēl...”, tā kongresa noslēgumā 
teica arodbiedrības priekšsēdētāja.

Bet kongress sākās ar vairākiem 
diskusiju paneļiem – debatēm par 
dažādiem jautājumiem. Par sociālā 
dialoga veidošanu reģionālajā līme-
nī un jaunu biedru piesaisti izteicās 
LBAS reģionālā koordinatore un 

Valmieras stikla šķiedras arodbied-
rības priekšsēdētāja Mudīte Virza. 
R. Pfeifere atzina, ka pagājušais gads 
nozarei aizritējis savā ziņā akciju sa-
biedrības „Aldaris” zīmē – uzņē-
mums un arodbiedrība saņēmusi 
balvas, ieguvusi atzinību un gozēju-
sies dažādu preses izdevumu slejās. 
„Aldara” arodbiedrības priekšsēdē-
tāja Inga Ozola atzina, ka no malas 
tas izskatās  viegli, bet ikdienā tas ir 
sūrs, grūts darbs. A/S „Lauma” ap-
vienotās arodbiedrības priekšsēdē-
tāja Ludmilai  Jevsejenkovai nācās 
atbildēt uz jautājumu, vai mēs spē-
jam aizstāvēt tos cilvēkus, kuri pa-
liek bez darba? Viņa pastāstīja, ka 
pēdējā laikā nav devusi arodbiedrī-
bas piekrišanu 11 cilvēku atbrīvoša-
nai. Ir, protams, dažādas situācijas, 
bet arodbiedrības galvenais uzde-
vums ir sekot līdzi, lai viss notiek li-
kumīgi.

Pēc lēmuma par Metālistu arod-
biedrības likvidēšanos, tās sastāvā 
bijušie uzņēmumi pievienojās In-
dustriālo nozaru arodbiedrībai. Jā-
nis Grava, bijušais Metālistu arod-
biedrības vadītājs un „Liepājas 
metalurga” arodbiedrības priekšsē-
dētājs pamatoja pievienošanos In-
dustriālajai nozarei ar to, ka kopīga 
sadarbība ir bijusi jau sen. 

Par sociālā dialoga jēdziena iz-
pratni A/S „Olainfarm” runāja uz-
ņēmuma arodbiedrības vadītājs 
Alnis Šverns. Šo debašu laikā iz-
kristalizējās arī pensiju jautājums 

kā sociālā dialoga viens no objek-
tiem, jo, diemžēl, tie, kas nostrādā-
juši 30 un pat vairāk gadus, saņem 
ļoti mazas pensijas, un šiem cilvē-
kiem vēl joprojām iespēja piestrā-
dāt ir izdzīvošanas jautājums. Uz-
ņēmuma „Ventamonjaks” pārstāvis 
pauda bažas par to, ka šogad bei-
dzas priekšlaicīgās pensionēšanās 
iespēja. Tādēļ kongresa delegāti 
pieņēma rezolūciju „Par tiesībām 
pensionēties priekšlaicīgi un sagla-
bāt pensiju piešķiršanu ar atvieglo-
tiem noteikumiem”. Rezolūcijā 
„Par cilvēka cienīgu dzīvi Latvijā” 
Industriālo nozaru arodbiedrības 
kongresa delegāti pieprasa Latvijas 
valdībai un Saeimai: „Izstrādāt un 
no 2012. gada realizēt valsts prog-

rammu, kas nodrošinātu katru 
darbspējīgu Latvijas iedzīvotāju ar 
iespēju strādāt, tādējādi vairojot 
savu un valsts labklājību; noteikt 
neapliekamo minimumu minimā-
lās algas līmenī; ieviest progresīvo 
iedzīvotāju ienākumu nodokli no 
algas, kas ir ne mazāka par Ls 800; 
efektīvāk apkarot  ēnu ekonomiku; 
plašāk izmantot ES struktūrfondu 
līdzekļus; neapliekamo minimumu 
attiecināt arī uz strādājošajiem 
pensionāriem u.c.”

Industriālo nozaru arodbiedrības 
priekšsēdētāja Rita Pfeifere saka lie-
lu paldies visiem nozares arodko-
miteju priekšsēdētājiem – par sa-
darbību, entuziasmu un vēlmi dar-
boties biedru interešu aizstāvībā. 

 DISKuSIJu PAneLIS: (no labās) a/s laima arodorganizācijas bijusī 

priekšsēdētāja  valentīna skarnele,   gaida muižniece - rīgas laku un 

krāsu rūpnīca,  inga ozola - a/s "aldaris", rita pFeiFere,  ludmila jevse-

jenkova - apvienotā "laumas" arodorganizācija, sergejs bikovs - vents-

pils naFtas termināls, ruta ķikute - a/s "spodrība", viktors terešins 

- "ventamonjaks" Foto no lia arHīva

 26. MAIJĀ RīgĀ pulcējās dažādu eiropas valstu mediķi, lai spriestu 

par  sociālo dialogu baltijas valstu veselības sektorā. pēdējā tikšanās 

šī projekta ietvaros vainagojās ar „rīgas deklarāciju”, kuras parakstī-

tāji apņēmas stiprināt sociālo dialogu veselības aprūpes jomā baltijas 

valstīs.  attēlā: „rīgas deklarāciju”  paraksta baltijas valstu mediķu 

arodbiedrību un darba devēju pārstāvji. no kreisās – lietuvas, igauni-

jas pārstāvji, latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arod-

biedrības priekšsēdētājs valdis keris un latvijas slimnīcu biedrības 

priekšsēdētājs jevgēņijs kalējs (2. rindā). baltiešiem asistē un parakstī-

šanai gatavojas godFrey perera, eiropas slimnīcu un veselības aprū-

pes darba devēju asociācijas Hospeem ģenerālsekretārs un matHias 

maucHer, eiropas sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību Federācijas 

epsu pārstāvis.

 Foto no lvsada arHīva

eiropas mediķi paraksta 
„rīgas deklarāciju”
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Zviedrijas profesionālo darbinieku 
konfederācijas TCo kongress

dokeru 
arodbiedrību seminārs

no 9. līdz 12. maijam Stokholmā 
risinājās Zviedrijas profesionālo 
darbinieku konfederācijas TCo 
kongress.

SAnITA LoRenCe, lBas  

sabiedrisko attiecību vadītāja 

Zviedrijas profesionālo darbinieku 
konfederācijas TCO sastāvā ir 15  
dalīborganizācijas. 1, 2 miljoni to 
biedru ir profesionāli un kvalificēti 
darbinieki, kas sabiedrībā veic sva-
rīgas funkcijas, lai gan ir dažādu 
profesiju pārstāvji. Viņi strādā sko-
lās, veselības aprūpes organizācijās, 
tirdzniecībā, medijos, policijā, rūp-

niecībā, IT un telekomunikāciju 
nozarē. Vairāk nekā 60 procenti no 
biedriem ir sievietes. Aptuveni puse 
no TCO biedriem ir nodarbināta 
privātajā sektorā un puse - publiska-
jā sektorā.

TCO kongresu atklāja Zviedrijas 
premjerministrs Frederiks Rein-
felds. Viņš  uzsvēra, ka situācija dar-
ba tirgū valstī ir laba, bezdarbs – 5%. 
Taču par vienu no lielākajām prob-
lēmām  valdības vadītājs uzsvēra 
fundamentālu izmaiņu nepiecieša-
mību izglītības sistēmā – lai tā būtu 
saistīta ar darba tirgu. Valstī vēroja-
ma tendence, ka gandrīz trešdaļa 

jaunu cilvēku nepabeidz mācību 
iestādes. Tajā pat laikā Zviedrijā ie-
rodas daudz labi izglītotu emigran-
tu no citām valstīm. Zviedrijas 
premjers uzsvēra, ka valdība vien-
mēr ir atvērta sociālajam dialogam 
ar arodbiedrībām, un izteica patei-
cību TCO.

Uz TCO kongresu bija ieradušies 
vairāku valstu arodbiedrību pār-
stāvji, bet īpaši tika pieteikta tolaik 
vēl topošā ETUC ģenerālsekretāre 
Bernadete Segola. 

12 gadus TCO vadīja prezidents 
Sture Nord, viņš pateicās savas 
arodbiedrības biedriem par 12 brī-
nišķīgiem kopā pavadītajiem ga-
diem un šajā kongresā nolika savas 
pilnvaras. Savā runā viņš pauda no-
žēlu, ka tomēr nav izdevies arod-
biedrību kustībai piesaistīt vairāk 
jauniešu, tādēļ kongresā par to tika 
daudz spriests, un savā pieredzē par 
alternatīvām jauniešu piesaistīšanas 
formām arodbiedrībām dalījās Nī-
derlandes  kolēģis.

TCO jaunievēlētā prezidente Eva 
Nordmark pēc ievēlēšanas teica ru-
nu, kurā norādīja uz vairākiem sva-
rīgiem jautājumiem. Viņa uzsvēra, 
ka Zviedrijā ir nepieciešamas vairāk 
un labākas darbavietas, tāpēc ir jāie-
gulda vēl vairāk resursu izglītībā un 
pētniecībā. Ir veikti pētījumi, ka gan-
drīz 30 procenti no darbiniekiem 
vēlas karjeras pārmaiņas, bet izglītī-
bas trūkums ir viņu lielākais šķērslis. 
Vēl Eva Nordmark pauda viedokli, 

ka arodbiedrībām ir jācīnās par jau-
niem apstākļiem darbavietā un ie-
spēju apvienot karjeru ar atpūtu un 
ģimeni.  Viņas uzsvēra arī nodokļu 
reformas nepieciešamība valstī.

TCO kongress pieņēma lēmumu 
cīnīties, lai darba tiesību kurss tiktu 
iekļauts skolu mācību programmās. 
Līdz šim jaunie darbinieki arī Zvied-
rijā ieiet darba tirgū nezinoši un ne-
sagatavoti darba tiesību jomā, jo 
neko nezina par Darba likumu.

TCO kongress bija interesants – 
viņi daudz sprieda par jaunu zvied-
ru koplīguma modeli, par stratēģiju 
nepieciešamību pat it kā sīkās lietās, 
par arodbiedrībām un klimata iz-
maiņām. Taču mans kā vērotājas 
secinājums viens – krīze Latvijas iz-
pratnē līdz Zviedrijai nav nonākusi 
un arī nekad nenonāks. Lai kolē-
ģiem viss veicas arī turpmāk un lai 
mums veicas tā, kā viņiem!

Visu informāciju par TCO kon-
gresu meklējiet mājas lapā www.
tco.se. 

 18. MAIJĀ rīgā notika dokeru arodbiedrību seminārs, kuru organizēja 

starptautiskā transporta darbinieku arodbiedrība (itF). semināra 

darbā piedalījās arodbiedrību pārstāvji no lietuvas, igaunijas, norvēģi-

jas, krievijas un latvijas. latvijas dokerus pārstāvēja ūdens transporta 

arodbiedrību Federācijas biedri no trijām lielākajām ostām – rīgas, 

ventspils un liepājas. 

starp semināra dalībniekiem bija: aleksejs Holodņuks – ūtaF priekšsēdē-

tājs (1. rindā 1. no labās), rodžers Hansens - norvēģijas transporta 

strādnieku Federācijas (ntWu) prezidents (pēdējā rindā 1. no labās),  

aleksandrs meiers – itF kampaņas pret „ērtām ostām” koordinators 

baltijas valstīs (3. rindā 1. no labās), Frenks leizs - itF dokeru sekcijas 

sekretārs un viņa palīdze džesika Fenna, līvija spera - eiropas transpor-

ta arodbiedrību Federācijas (etF) sekretāre, vladimirs bendoraitis -  lie-

tuvas neatkarīgās dokeru arodbiedrības prezidents, vasilijs kozarenko 

– krievijas dokeru arodbiedrības prezidents. 

semināra dalībnieki apsprieda aktuālās dokeru problēmas un sniedza 

inFormāciju par noteikumiem un darba organizāciju savā valstī. galve-

nais jautājums bija itF kampaņas pret „ērtām ostām” uzsākšana baltijā. 

nākamais dokeru seminārs notiks klaipēdā. 

 Foto no ūtaF arHīva

 VARAS MAIņA. pēc 12 gadiem prezidenta amatā sture nord nodod tco 

vadību evai nordmark 

 Foto WWW.tco.se

30 % no DARBInIeKIeM 

VēLAS KARJeRAS PĀRMAI-

ņAS, BeT IZgLīTīBAS 

TRūKuMS IR VIņu 

LIeLĀKAIS ŠķēRSLIS
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šis biļetens “Lbas vēstis” ir veidots ar eiropas savienības eiropas sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 

Par  biļetena “Lbas vēstis” saturu atbild Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, bruņinieku iela 29/31, , rīga, Lv - 1001.  

http://www.arodbiedribas.lv

no 15. līdz 19. maijam Atēnās, 
grieķijā, notika eiropas Arod-
biedrību konfederācijas 
(eTuC) 12. kongress. Kongress 
noritēja ar devīzi „Mobilizēties 
sociālai eiropai!”

ARIADnA ĀBeLTIņA, lbas ārējo 

sakaru koordinētāja

Kongresā pulcējās ~500 arod-
biedrību delegāti no 36 Eiropas 
valstīm, kā arī viesi no Eiropas 
Komisijas, Eiropas Parlamenta, 
Eiropas Ekonomisko un sociālo 
lietu komitejas, Starptautiskās 
Darba organizācijas, globālajām 
arodbiedrību organizācijām. 40% 
no visiem delegātiem bija sievie-
tes, kas ir augstākais rādītājs attie-
cībā uz iepriekšējiem kongresiem, 
pateicoties konsekventi realizētai 
ETUC dzimumu līdztiesības po-
litikai. Jauniešu sastāvs kongresa 
delegātu vidū joprojām nepietie-
košs, par ko kongresa debatēs tika 
izteiktas pamatotas bažas, tā kā 
jauniešu iesaistīšana arodbiedrī-
bās ir viens no galvenajiem Eiro-
pas arodbiedrību uzdevumiem. 
Runātāji uzsvēra, ka jauniešu ie-

saistīšana arodbiedrībās ir milzī-
ga problēma, šis jautājums jāpaceļ 
nacionālā līmenī, jaunieši jāuz-
ņem arodbiedrībās arī tad, ja viņi 
nestrādā, un jārada viņiem iespē-
jas piedalīties visu līmeņu arod-
biedrības pasākumos, citādi arod-
biedrības izjuks drīzā nākotnē. Ir 
ļoti svarīgi arodbiedrībās izman-
tot jauniešu zināšanas un ļaut vi-
ņiem darboties.

Kongresa atklāšanā starp ci-
tiem runātājiem uzstājās arī 
Grieķijas arodbiedrību konfede-
rācijas GSEE prezidents Panago-
poulos, kurš uzsvēra, ka pašrei-
zējā krīze atmetusi Grieķiju 20 
gadus atpakaļ, darba tirgus ir sa-
grauts, inflācija un bezdarbs sa-
snieguši kritisko līmeni. Sociālie 
pakalpojumi samazināti līdz mi-
nimumam. Bankām ir jāsamaksā 
par nodarīto ļaunumu grieķu 
strādniekiem. Lisabonas līgumā 
nepieciešamas izmaiņas, lai uz-
celtu sociālu valsti. Krīze finanšu 
tirgos skaidri parāda, cik vājas ir 
Eiropas institūcijas. Grieķijas 
Arodbiedrību konfederācijas 
ADEDY prezidents Papaspyros 

aicināja uz sociālu cīņu šajā sa-
režģītajā situācijā Grieķijā. 

Delegāti nosūtīja vēstījumu 
ES valstu finanšu ministriem, 
mudinot tos mainīt finanšu sa-
nācijas loģiku un ievērot sociālo 
partneru autonomiju. Kongress 
pieņēma ārkārtas rezolūciju, iz-
sakot pilnīgu solidaritāti un at-
balstu darba ņēmējiem un arod-
biedrību kustībai Grieķijā un ci-
tās valstīs, kuras ir smagi pār-
baudītas ar dažādiem taupības 
pasākumiem. Kongress atzina, 
ka nekad nepieļaus tiešu vai ne-
tiešu iejaukšanos koplīgumu 
slēgšanas patstāvībā un algu vei-
došanas sistēmā. 

Gan ETUC līdzšinējais ģene-
rālsekretārs Džons Monks, gan 
līdzšinējā prezidente Vanja 
Lundbi-Vedina kongresā uzsvē-
ra, ka šie četri gadi ir bijuši īsts 
pārbaudījums Eiropas arodbied-
rību solidaritātei. Tika nosodīti 
bargās taupības pasākumi, ko īs-
teno nacionālās valdības, tai 
skaitā Baltijas valstīs. Mēs negri-
bam cīnīties ar zemām algām, 
mēs esam nopelnījuši cienīgas 
algas. Ir grūti laiki, bet cerība uz 
sociālo taisnīgumu pastāv. Ne-
skatoties uz visām grūtībām, mēs 
esam daudz paveikuši kopš pa-
gājušā kongresa: tiek ieviests Ei-
ropas sociālo partneru pamatno-
līgums par Iekļaujošo darba tir-
gu, pārskatīta direktīva par vecā-
ku atvaļinājumiem, par 
darbinieku padomēm, strauji gā-
jusi uz priekšu dzimumu līdztie-
sības īstenošana: pirmo reizi 
ETUC vēsturē sieviete tiek ievē-
lēta par ģenerālsekretāri, jaunajā 
sekretariātā pamatā būs sievietes 
- tas ir liels sasniegums. Eiropai 
vajadzīgs skaidrs institucionālais 
ietvars. Mums jāturpina veidot 
Eiropu par labklājības valsti. Pats 
galvenais – jaunu biedru rekru-

tēšana, jauniešu iesaistīšana 
arodbiedrībās.

Bez tam, kongress pieņēma 
arī jaunu ETUC stratēģiju turp-
mākajai darbībai ar 11 galvena-
jiem pamatvirzieniem: ekono-
miskā pārvaldība, darbs, finan-
siālais regulējums, Eiropas so-
ciālais modelis, līdztiesība un 
sociālā kohēzija, solidaritāte dar-
bībā taisnīgai un ilgtspējīgai at-
tīstībai, solidaritāte darbībā tais-
nīgai un līdztiesīgai mobilitātei, 
solidaritāte darbībā veselībai un 
darba drošībai, solidaritāte dar-
bībā taisnīgai globalizācijai, soli-
daritāte darbībā sociālajam dia-
logam visos līmeņos un par 
arodbiedrību līdzekļiem.

Kongress ievēlēja jauno ETUC 
vadību un sekretariātu. ETUC 
prezidents būs Ignasio Fernan-
dess Toho, dzimis 1952.g. Spāni-
jā, Spānijas arodbiedrību aktī-
vists no 1987.gada, no 2008.gada 
vadījis Spānijas arodbiedrību 
konfederāciju CCOO; par ETUC 
ģenerālsekretāri ievēlēta Berna-
deta Segola, dzimusi 1949.g. 
Francijā, arodbiedrību aktīviste 
no 1975.gada, no 2000.-2010.ga-
dam vadījusi UNI EUROPA. 

eTuC - PAR SoCIĀLu eIRoPu

 LBAS DeLegĀCIJA etuc 12. kongresā atēnās - (no kreisās) lbas priekšsē-

dētājs pēteris krīgers, lbas priekšsēdētāja vietniece līvija marcinkēviča, 

lbas ārējo sakaru koordinētāja ariadna ābeltiņa, latvijas tirdzniecības 

Flotes jūrnieku arodbiedrības prezidents igors pavlovs

 Foto no i . pavlova arHīva

«Ir ļoti svarīgi 

arodbiedrībās 

izmantot jauniešu

zināšanas un ļaut 

viņiem darboties.»


