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2. decembrī 20 Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības
dalīborganizāciju izvirzīti 193
delegāti pulcēsies uz svarīgu
notikumu Latvijas arodbiedrību
dzīvē – LBAS 7. kongresu.
Pēteris Krīgers,
LBAS priekšsēdētā js

Šajā „LBAS Vēstu” izdevumā
varat iepazīties ar daļu no
LBAS vadības un biroja speciālistu uzrakstītā pārskata projekta par arodbiedrību savienības darbību dažādās jomās no
6. kongresa 2006. gadā līdz 7.
kongresam šī gada decembrī.

VĒLĒŠANU SISTĒMAS
MAIŅA

Nākamajās „LBAS Vēstīs”
novembrī šo stāstu turpināsim,
bet ar visu pārskata projektu par
LBAS darbību no 2006. gada līdz
2011. gadam pilnībā varēsiet
iepazīties pēc oktobra Valdes
sēdes pie LBAS dalīborganizāciju
vadītājiem.
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AR SKAIDRIEM ARGUMENTIEM
LBAS vadība un speciālisti kopīgi ar dalīborganizācijām kongresu
starplaikā ir nopietni strādājuši, pārstāvot un aizstāvot arodbiedrības biedru un darbinieku intereses.

Egīls Baldzēns,

Jānis Kajaks,

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

LBAS tautsaimniecības eksperts

Tā, piemēram, 2007., 2009. un
2011. gadā LBAS nepieļāva samazināt piemaksas par virsstundu
darbu, nakts darbu un darbu svētku dienās. Pēdējais valdības un
darba devēju radikālais priekšlikums tika izteikts 2011. gada janvārī – piemaksas par virsstundu
darbu samazināt no 100% uz 25%,
it kā tāpēc, lai mazinātu ēnu ekonomiku un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Latvijā (Pasaules Bankas pētījuma „Doing Business”
ietvaros). Tikai ar skaidriem argumentiem, nepiekāpīgu nostāju un
norādi, ka tik būtiska reālās darba
samaksas mazināšana izraisītu pat
streikus (piemēram, „Latvijas
Dzelzceļa” mašīnisti un ne tikai
viņi nekādā gadījumā šādai „jaunradei” nepiekristu), mums izdevās
nepieļaut šādas izmaiņas.
Protams, mēs arī esam norādījuši,
ka krīzes laikā, kad valdības neveiksmīgās politikas rezultātā darba vietas
ir zaudējuši apmēram 200 tūkstoši
cilvēku, kad darbinieku ienākumus
samazina algu apcirpšana, paaugstinātie nodokļi, nodevas, augstāki komunālie maksājumi un pakalpojumu tarifi, laikā, kad darbinieki bieži
vien ar visām ģimenēm dodas darba,
algas un laimes meklējumos uz citām valstīm, šādi pasākumi ir bīstami tautsaimniecībai un kaitīgi valstij.
To īstenošanas rezultātā samazinātos
arī valsts budžeta ieņēmumi un kristos darba ražīgums.
Vairākkārtīgi darba devēju puse
rosināja LBAS kā sociālo partneri
atteikties no Darba likuma 110.
panta, kurš paredz darbinieka kā
arodbiedrības biedra aizstāvību –
garantiju, ka bez arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas viņu nevar
atbrīvot no darba, izņemot atseviš-

ķus konkrētus gadījumus, piemēram, darba laikā un vietā lietots alkohols vai narkotikas. Arodbiedrības biedru bez arodbiedrības piekrišanas var atbrīvot vienīgi ar tiesas
spriedumu. Šī garantija, mūsuprāt,
sniedz papildus aizsardzību darbiniekam, ka viņa darbība arodbiedrībā nebūs par iemeslu viņa diskriminācijai un vajāšanai no darba
devēja puses. Protams, stiprai arodbiedrībai ar spēcīgām sociālā dialoga tradīcijām uzņēmumā un nopietnu koplīgumu vai ģenerālvienošanos šis Darba likuma pants
nebūs tik aktuāls, taču princips
„dubults neplīst” darbosies arī šeit.

BANKU GLĀBŠANA

2007. gada otrajā pusē, sākoties pasaules finanšu un ekonomikas krīzei, valdība vispirms ķērās pie privātās komercbankas „Parex” glābšanas, tur iepludinot vismaz 400
miljonus latu. Pēc tam Ministru kabinets aiz sociālajiem partneriem
slēgtām durvīm uzsāka 2008. gada
valsts budžeta drastisku apcirpšanu.
Valdība samazināja algas sabiedriskajā sektorā, atteicās no arodbiedrību panāktajām saistībām par darba
samaksas pieaugumu un centās ar
likuma spēku pamatīgi ierobežot
koplīgumos paredzētās darbinieku
tiesības sabiedriskajā sektorā.
LBAS rīkoja vairākas protesta akcijas, kuras bija vērstas uz to, lai vismaz mazinātu vai nepieļautu valdības centienus krīzes smagumu pamatā pārlikt uz darbinieku pleciem.
Valdības iniciatīvu rezultātā no
2008. līdz 2010. gadam darba samaksa pedagogiem tika samazināta
vidēji par 52%. Tiesa, ar 2010. gadu
LIZDA panāca piemaksu atjaunošanu par papildus darbu (burtnīcu

labošanu, konsultācijām).
Šos pašus „taupības” principus
valdība aicināja ieviest arī privātajā
sektorā, centās tos enerģiski iedibināt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, pat tajās, kuras darbojās
brīvā tirgus konkurences apstākļos.
Valdības amatpersonas (piemēram,
finanšu ministrs) vērsās pret koplīgumiem un nozaru ģenerālvienošanās, lai tajās ietvertās sociālās garantijas darbiniekiem netiktu pildītas. Arodbiedrības, darba devēji un
pašvaldības atbildēja vienprātīgi:
nemotivēts darbinieks nestrādā
efektīvi ar augstu pievienoto vērtību. Personiskās ieinteresētības princips sava darba rezultātā ceļ darba
ražīgumu, patiesībā arī palīdz mazināt pašu krīzi, kā arī nodrošina darbinieka, darba devēja, valsts un pašvaldības ienākumu pieaugumu.

KOPLĪGUMI - IEROBEŽOTI

Cīņa par ģenerālvienošanās un
koplīgumu ievērošanu bija īpaši sīva. Lai panāktu rezultātu, vajadzēja
pārstāvēt arodbiedrību intereses 52
sēdēs pēc kārtas gan Finanšu ministrijā, gan Ministru Kabinetā, gan
Saeimas komisijās. Sanāksmēs kopā
ar LBAS pārstāvjiem piedalījās arī
nozaru arodbiedrību līderi. Rezultātā 2010. gada aprīlī pēc vairāk nekā pusgadu ilgām diskusijām tika
apstiprināti MK noteikumi Nr.378
„Par kapitālsabiedrību sarakstu”,
kuros noteica tās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kurās, izpildot noteiktus kritērijus, drīkst izmaksāt prēmijas, pabalstus, piemaksas un veikt citu materiālo stimulēšanu, kāda ir paredzēta
koplīgumā vai nozares ģenerālvienošanās. Šie MK noteikumi attiecas
gan uz „Latvijas Dzelzceļu”, gan
„Latvenergo”, gan „Rīgas Siltumu”,
gan „Latvijas Pastu”.
Diemžēl valsts pārvaldē darba
koplīgumu slēgšana ir ierobežota,
pieļaujamais darba koplīgumu saturs ir noteikts īpašā likumā „Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”.
Tuvojoties ekonomikas pārkaršanas vilnim un komercbanku agresīvās kredītpolitikas kraham,
arodbiedrības aktīvi norādīja uz
neveselīgām disproporcijām Latvi-

jas tautsaimniecības attīstībā. Tās
veidoja ļoti nevienmērīgs valsts atbalsts un absurda nodokļu politika
dažādām uzņēmējdarbības jomām.
Piemēram, spekulatīvi darījumi finanšu tirgū, darījumi nekustamā
īpašuma tirgū praktiski nebija aplikti ar nodokļiem. Pēc arodbiedrību priekšlikuma FM darba grupā
panācām sociāli taisnīgāku un
tautsaimnieciski nopietnāku risinājumu – kapitāla un dividenžu
nodokļa ieviešanu.
LBAS regulāri Saeimai un valdībai piedāvāja ieviest normālu progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ņemtu vērā arī apgādībā
esošās personas ģimenē. No valdības pretimnākšanu panācām jautājumā par iedzīvotāju ienākuma
nodokļa neapliekamā minimuma
paaugstināšanu no 32 Ls 2006.gadā līdz 90 Ls (līdz 2009. gada 30.
jūnijam) – tas bija 2,8 reižu palielinājums. Atvieglojums par apgādībā esošām personām pieauga 3,2
reizes – no 22 Ls 2006. gadā līdz 70
Ls 2011. gadā. Taču tas vienalga vēl
ir tālu līdz reālam iztikas minimumam 1 personai.

ARODBIEDRĪBAS NEPIEĻĀVA

2009. gada vidū bēdīgi slaveno
„konsolidācijas” pasākumu ietvaros valdība kopā ar EK un SVF bez
jebkādām sarunām ar sociālajiem
partneriem samazināja ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu no 90 līdz 35 Ls/
mēn. Tikai kategoriski LBAS un
LDDK iebildumi nepieļāva līdzīgu
rīcību ar atvieglojumu par apgādībā esošām personām (saglabājām
63 Ls apmērā) un minimālo mēnešalgu (saglabājām 180 Ls apmērā). Valdības tā brīža piedāvājums
bija attiecīgi 28 un 140 Ls/mēn.! Ja
valdības piedāvājums tiktu realizēts, minimālā neto mēnešalga būtu tikai 106,15 Ls! Tajā pašā laikā
oficiālais iztikas minimums bija
163 Ls/mēn. Šāda valdības programma būtu pārvērtusi minimālās
algas pelnītājus par lielu jauno
„100-latnieku” grupu. Šī gada sākumā Labklājības ministrija izstrādāja jaunu koncepciju par minimālās darba algas pārskatīšanas
pamatprincipiem turpmākajos gados. Ministrija piedāvāja vairākus
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UN NEPIEKĀPĪGU NOSTĀJU
variantus – minimālo algu pārskatīt, balstoties uz tautsaimniecības
izaugsmes rādītājiem (pieļaujot arī
minimālās algas samazināšanu),
pārskatīt, balstoties uz darba ražīguma izmaiņām, vai arī ņemt vērā
mūsu ierosinājumu – minimālo algu celt atbilstoši dzīves dārdzības
un iztikas minimuma izmaiņām.
Labklājības un Ekonomikas ministrija sākumā stingri iestājās par
koncepcijas 1.variantu (minimālās
algas izmaiņas atbilstoši galvenajiem tautsaimniecības izaugsmes
rādītājiem), taču, kad jautājums
nonāca Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē un Ministru Kabinetā, mums izdevās panākt to, ka
attiecīgajos MK noteikumos tiek
iestrādāts nosacījums, ka, pārskatot minimālo darba algu, papildus
tautsaimniecības rādītājiem tiek
ņemtas vērā arī iztikas minimuma
izmaiņas. Mūsu viedoklis bija, ka
recesijas apstākļos nav pieļaujama
minimālās algas samazināšana, kamēr tās neto vērtība (summa pēc
nodokļu nomaksas) nesasniedz
vismaz iztikas minimuma līmeni.

STRUKTURĀLĀS REFORMAS

2009. gada jūlijā darbu uzsāka Reformu vadības grupa, kuras sastāvā
ir arī LBAS. Reformu vadības grupu
izveidoja tā laika ministru prezidents V. Dombrovskis, par galveno
uzdevumu nosakot 2010. gada budžeta projekta izstrādāšanu un ilgtermiņa uzdevuma – 2012. gada
budžeta ar 3% deficītu no IKP sasniegšanu. Lai to sasniegtu, tika nolemts sākt darbu pie reālām strukturālajām reformām, kas veicinātu
budžeta deficīta samazināšanos un
ekonomiskās krīzes pārvarēšanu.
Kopš tā laika Reformu vadības grupā ir izskatīti vairāki būtiski jautājumi, piemēram, par Latvijas makroekonomikas perspektīvām, par
strukturālo reformu principiem un
virzieniem, par nodarbinātību un
Nacionālo reformu programmu,
par sociālā budžeta ilgtspēju, par
jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli. LBAS uzskata, ka Reformu vadības grupai savs darbs ir
jāturpina, kamēr tiek sasniegti visi
nospraustie mērķi un uzdevumi.
Dažādi sasteigti risinājumi nodokļu jomā radīja lielu sabiedrības

neapmierinātību, un valdība sociālo partneru un pašvaldību spiediena rezultātā, kā arī ņemot vērā arī
tuvojošās Saeimas vēlēšanas, 2010.
gada sākumā izveidoja darba grupu
FM vadībā par nodokļu un nodevu
sistēmas pamatnostādnēm 2011.2016. gadā. Šeit tika ieguldīts liels
darbs un panākts, ka nekustamā
īpašuma nodoklis nepieaugs 10 reizes, kā to prasīja SVF un EK pārstāvji, bet tikai 2 reizes, nodokļa
maksājumiem par zemes platībām
nepieaugot vairāk kā par 25% gadā.
Šajā jautājumā ārkārtīgi nozīmīga
bija arodbiedrību, darba devēju un
pašvaldību nostājas vienotība.

PIRMSVĒLĒŠANU
DOKUMENTS

Taču, kopumā skatoties, nodokļu
un nodevu pamatnostādnes pārvērtās par pirmsvēlēšanu dokumentu, kur katram nodoklim tika
doti 3-5 attīstības scenāriji un skaidrība par kopējo nodokļu politiku
nebija nekāda. Pēc vēlēšanām, pretēji solītajam, skaidrību ieviesa kārtējais nodokļu paaugstinājums budžeta deficīta mazināšanai. Tajā
skaitā bija arī VSAOI likmes palielinājums darbiniekiem par 2% (no
9% uz 11%), samazinot IIN likmi
tikai par 1% un nedaudz palielinot
neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādājamiem. Lai darbinieki tomēr nezaudētu esošo ienākumu bāzi, ļoti svarīgi bija nepieļaut ģimenes valsts pabalsta (8 Ls
mēnesī) atņemšanu 83,4% ģimeņu,
kā to piedāvāja FM sākotnējais risinājuma variants. Valdība bija iecerējusi kārtējo konsolidācijas pasākumu – 300 tūkstošiem bērnu pabalstu atņemt, bet 60 tūkstošiem
izmaksāt dubultā. Tieši arodbiedrības nostāja slēgtajās MK sēdēs, kur
izšķīrās šis lēmums, mainīja šī jautājuma risinājumu un nepieļāva 2/3
ģimenes valsts pabalsta izmantošanu valsts budžeta deficīta lāpīšanai.
Pēc vēlēšanām LBAS asi kritizēja
valdību par PVN samazinātās likmes atcelšanu elektrībai (pieaugums
no 10% uz 22%), samazinot mūsu
uzņēmumu konkurētspēju un mājsaimniecību maksātspēju, kā arī par
samazinātās PVN likmes pacelšanu
visām attiecīgajām precēm un pakalpojumiem no 10% uz 12%. Vēl

pavisam nesen samazinātā PVN
likme bija 5%. Arī nākamā valdība
pēc ārkārtas Saeimas vēlēšanām bez
sabiedrības spiediena var viegli krist
kārdinājumā un atcelt PVN samazinātās likmes, jo tas neprasītu nekādu valdības rūpīgu darbu, bet
dotu SVF un EK pieprasīto konsolidācijas „efektu”.

ATKOD NODOKLI!

Redzot šo nekonsekvento mirkļa
ieguvumu politiku nodokļu jomā,
LBAS 2011. gada martā uzsāka sabiedrisko kampaņu „Atkod nodokli! Iedod viedokli!” Arodbiedrības
aicināja Latvijas iedzīvotājus iesaistīties diskusijā par to, kādai būtu jābūt godīgai un līdzsvarotai nodokļu
politikai, lai motivētu cilvēkus maksāt nodokļus nevis piespiestu izvairīties no legāla darba un oficiālas
algas. Galvenais jautājums ir, kā, neceļot nodokļus, risināt valsts budžeta deficīta mazināšanu? Arodbiedrības šo diskusiju izvērsa visos Latvijas reģionos, iesaistot augstskolas,
ekspertus un studentus. Sabiedrības
priekšlikumus LBAS iesniedza Saeimai un valdībai.
LBAS ir vairākkārt izteikusi
priekšlikumus, kā mazināt budžeta
deficītu, neceļot nodokļus. Par piemēru var ņemt kaut vai to priekšlikumu, kuru LBAS piedāvāja kopā
ar LDDK, LPS un LZA – ieviest vidēja termiņa budžeta plānošanu
(trīs gadu periodam). Pret to neiebilda arī SVF un EK pārstāvji. Šāds
pasākums dod reālu iespēju nepaaugstināt nodokļus, tos var pat samērīgi samazināt un iegūt lielāku
ieņēmumu pienesumu valsts sociālajā budžetā un pamatbudžetā.

2010. gada sākumā LBAS stingri norādīja uz kontrabandas apjoma ievērojamu pieaugumu un
aicināja nekavējoties efektīvi nosargāt Latvijas un ES ārējo robežu.
Rezultātā valdība izveidoja ekspertu darba grupu, kuras ierosinājumi viena gada laikā deva aptuveni 84 miljonus latu papildus
ieņēmumus valsts budžetā. Gluži
tāpat arodbiedrību eksperti norādīja, ka valstī ir uzkrāti milzu aizņemti finanšu resursi, un ka pie
labvēlīgākas situācijas nevajag nepārtraukti aizņemties papildus
naudu atbilstoši kaut kad sen atpakaļ apstiprinātam aizņēmuma
grafikam. Tas deva konkrētu iespēju ietaupīt procentu maksājumos 18 miljonus latu gadā.
Ja Latvija ēnu ekonomikas mazināšanā efektīvi izmantotu uzņēmumu koplīgumos un nozaru ģenerālvienošanās slēptās rezerves,
ja trīspusējā dialoga ietvaros, iesaistot LPS, izdotos vienoties arī
par IIN samazināšanu un augstu
nodokļu maksāšanas disciplīnu,
tad naudas pietiktu ne tikai budžeta deficīta mazināšanai (bez jebkādas kārtējās konsolidācijas), bet arī
paliktu pāri papildus finansējums
izglītībai, veselības aprūpei, ģimeņu atbalstam un autoceļiem.
Nobeigumā nedaudz statistikas: LBAS kongresu starplaikā
minimālā mēnešalga pieauga no
90 līdz 200 Ls (+122%), vidējā
bruto mēnešalga pieauga no 302
līdz 481 Ls (+59%), vidējā neto
mēnešalga pieauga no 216 līdz
342 Ls (+58%), bet iztikas minimums – no 122 līdz 174 Ls
(+43%).

400
300
200
100
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

* ar vienu apgādībā esošu personu
Avots L at vijas Centr āl ās statistik as pārvaldes dati

4 / LBAS VĒSTIS / 28. septembris, 2011

DARBA TIESĪBAS

GALVENĀS PROBLĒMAS SAISTĪTAS A

Kaspars Rācenājs, LBAS jurists,
konsultants darba tiesību jautājumos

DLTSA

Būtiskākais darbs darba tiesību
likumdošanas jomā notiek Nacionālās trīspusējās sadarbības
padomes (NTSP) Darba lietu
trīspusējās sadarbības apakšpadomē (DLTSA). LBAS tajā iesniedz un sagatavo dažādus jautājumus un pilntiesīgi līdzdarbojas tās darbā. Praktiski visi grozījumi Darba likumā tiek izskatīti
DLTSA. Savukārt, ja kādu grozījumu projektu uzsauc VSS bez
saskaņošanas ar sociālajiem partneriem, pēc LBAS ierosinājuma
tas ir ticis novirzīts izskatīšanai
DLTSA (piemēram, Aizsardzības
ministrijas sagatvotie likumprojekti, precizējot 40. pantu, kā arī
grozījumi 96. pantā.)
Ir izskatīti grozījumi, kas nepieciešami direktīvu pārņemšanai
Piemēram, Grozījumi Darba likumā saistībā ar Direktīvas 2008/104/
EK par pagaidu darba aģentūrām
un Direktīvas 2009/52/EK, ar ko
nosaka minimālos standartus
sankcijām un pasākumiem pret
darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi pārņemšanu.
Tāpat ir skatīti jautājumi par
Darba likuma piemērošanu:
• minimālā dienas/nedēļas darbalaika noteikšana darba līgumos;
• atlīdzības (gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu
iemeslu dēļ) aprēķināšanas problēmām;
• par neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kompensācijas izmaksas apmēru, izbeidzot
darba tiesiskās attiecības.
Pēc LBAS iniciātīvas ir izskatīti
jautājumi, kas saistīti ar:

• noslēgtā darba koplīguma saturu Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrā;
• par problēmām, ar kādām saskārušies LBAS pārstāvji, īstenojot
Eiropas Sociālā fonda aktivitāti
par darba koplīgumu datu bāzes
izveidi;
• darba koplīgumiem valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrībās;
• par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 3.
panta ceturtajā daļā, atbalstot
priekšlikumu par tiesībām esošā
budžeta ietvaros darba koplīgumā
paredzēt citas sociālās garantijas
un atvaļinājumus, to apmaksai
nepārsniedzot X % no atalgojuma
fonda.
Papildus ir skatīti būtiski jautājumi:
• par Tieslietu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma "Par
pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai"
projektu;
• priekšlikums grozījumam Ministru kabineta 2002. gada 25.jūnija noteikumos Nr.272 „Noteikumi par sezonas rakstura darbiem";
• par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos par jauniešu prakšu organizēšanu.
Visi DLTSA sēžu protokoli publiski pieejami: http://www.lm.gov.
lv/text/415
Jāsecina, ka nozīmīgākā DLTSA
darbība ir bijusi veltīta tieši grozījumu Darba likumā izstrādāšanai.
Pozitīvi jāvērtē fakts, ka ir iedibināta tradīcija nepieļaut grozījumu

Darba likumā izskatīšanu valdībā,
ja tie nav apspriesti DLTSA.
Diemžēl, ir arī tādi grozījumi
Darba likumā, kas ir steidzamības
kārtā virzīti Saeimā bez saskaņošanas ar LBAS.

Regulāra atzinumu
sniegšana un
priekšlikumu
sagatavošana

Diemžēl jāatzīst, ka ne vienmēr ir
spēts apmeklēt visas MK un Saeimas komisiju sēdes un izteikt
LBAS viedokli par attiecīgajiem
likumprojektiem. Iemesls tam ir
gan nepietiekamā kapacitāte, gan
MK un Saeimas organizatoriskais
darbs, nozīmīgus likumprojektus
iekļaujot dienaskārtībā “pēdējā
brīdī” (nākošajā vai tajā pašā dienā).
Ja MK sēdēm var izsekot līdzi ar
eportfelis@mk.gov.lv starpniecību,
tad Saeimas komisiju darbam ir
manuāli jāseko līdz praktiski katru
dienu.
Lai efektivizētu darbu ar likumprojektiem, būtu nepieciešams izstrādāt atzinumu datu bāzi. Tajā
vajadzētu iekļaut: informāciju par
tiesību aktu projektiem, kas uzsaukti VSS un nodoti LBAS atzinumu sniegšanai, norādi par attiecīgiem speciālistiem, kas atbildīgi
par atzinumu sniegšanu, LBAS
sniegtos atzinumus tiesību aktu
statusa pieņemšanas procesā. Šādas datu bāzes uzturēšana prasītu
zināmus resursus, tomēr tā nodrošinātu plašāku dalīborganizāciju
iesaisti atzinumu sniegšanā un informētību.

Divpusējie sadarbības
līgumi ar VDI un VID

Viennozīmīgi efektīvāka sadarbība ir notikusi ar VDI. Ir gan noslēgtas vienošanās ar visiem tās
vadītājiem, gan tās ir regulāri pārskatītas. Arī praktiskā sadarbība
ar inspektoriem un vadību ir vērtējama pozitīvi. Diemžēl ar VID ir
sagatavots vienošanās projekts jau
2008.g., bet praktiski parakstīšana
nav notikusi.

Konsultācijas
par darba tiesību
jautājumiem

LBAS konsultatīvo centru konsultanti no 2009. gada līdz 2011. gada
jūlijam ir risinājuši darba strīdus
(sagatavojuši pirmstiesas brīdinājumus, prasības pieteikumus, kreditoru prasījumus un snieguši
praktiskas konsultācijas).

POZITĪVI JĀVĒRTĒ
FAKTS, KA IR IEDIBINĀTA
TRADĪCIJA NEPIEĻAUT
GROZĪJUMU DARBA
LIKUMĀ IZSKATĪŠANU
VALDĪBĀ, JA TIE NAV
APSPRIESTI DLTSA.

Konsultācijas visos LBAS
konsultatīvajos centros
(Rīgā, Jelgavā, Valmierā,
Liepājā, Daugavpilī)

2011

2010

2009

kopā

Pirmstiesas brīdinājumi
Prasības pieteikumi
Prasības precizējumi
Blakussūdzības
Apelācijas sūdzības
Kreditoru prasījumi
Saistības piespiedu izpilde
Maksātnespējas pieteikumi
Citas konsultācijas

29
141
26
7
3
40
0
2
840

149
261
39
5
8
62
18
6
2188

177
356
31
3
2
39
4
0
284

355
758
96
15
13
141
22
8
3312
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DARBA TIESĪBAS

AR DARBA SAMAKSAS PIEDZIŅU UN
ATJAUNOŠANU DARBĀ

INTERESANTI, KA
TIEM UZŅĒMUMIEM,
KUROS IR
NODIBINĀTAS
ARODBIEDRĪBAS, IR
MAZ VAI VISPĀR NAV
DARBA TIESĪBU
PĀRKĀPUMU.
PROBLĒMAS UN
KONFLIKTSITUĀCIJAS
DARBINIEKI VAR
ATRISINĀT AR
ARODBIEDRĪBU
PALĪDZĪBU, BET JA
TĀDU NAV, TAD BIEŽI
VIEN VIENĪGAIS
RISINĀJUMS IR TIESA.

Analizējot prasības pieteikumus, jāsecina, ka galvenās problēmas saistītas ar darba samaksas
piedziņu un atjaunošanu darbā.
Prasībās par darba samaksas piedziņu parasti alga netiek izmaksāta
vairākus mēnešus vai atlaišanas
dienā. Savukārt pēc tiesas sprieduma problēmas ar naudas piedziņu
caur tiesu izpildītājiem, jo uzņēmumiem ir faktiskā maksātnespēja.
Prasībās par atjaunošanu darbā
galvenās problēmas saistītas ar to,
ka darba devēji neievēro atlaišanas
procedūru (uzteikuma termiņus,
netiek izvērtētas priekšrocības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, tiek atlaisti darbinieki slimības laikā, bērna kopšanas atvaļinājuma laikā darbinieki tiek atlaisti
pašiem nezinot).
Sniedzot konsultācijas, visbiežāk saņemti jautājumi par darba
līguma grozījumu veikšanu, atvaļinājumu piešķiršanu, uzņēmuma
līguma nošķiršanu no darba līguma, atbrīvošanu pārbaudes laikā
u.c.
Rīgā īpaši manāms, ka konsultācijas aktīvāk izmanto krievvalodīgie.

Sabiedrības
informēšanas
pasākumi par darba
tiesību jautājumiem

Projekta ietvaros izdoti šādi metodiskie materiāli:
• Darba likums ar komentāriem;
• Darba koplīguma loma darba
tiesiskajās attiecībās;
• atkārtoti izdots materiāls Darba
koplīgums katrā uzņēmumā.
Jānorāda, ka metodisko materiālu izstrādē tiek izsludināti iepirkumi, kā rezultātā tiek piesaistīti atbilstošākie pretendenti. Visi
materiāli ir bez maksas pieejami
www.lbas.lv
2009. gada decembrī tika organizēts starptautiskais forums Darba tiesības un to ievērošana ekonomiskās krīzes pārvarēšanai.
Tajā tika apskatīti šādi jautājumi:

• Darba koplīgumu slēgšanas sistēma Eiropā. Darba koplīgumu
praktiskā nozīme un nākotnes
tendences. Valsts sektorā strādājošo pamattiesības un ierobežojumi.
• Darba koplīgumu noslēgšanas
un grozīšanas procedūra. Koplīgumu prakse sabiedriskajā sektorā. Budžeta ierobežojumu ietekme
uz koplīguma nosacījumu īstenošanu.
• Darba strīdu loma un nozīme.
Situācija Latvijā, problēmas, piemēri.
• Prasības pieteikuma sagatavošana tiesai. Darba strīdu izskatīšana tiesā. Sprieduma izpilde un
uzņēmumu maksātnespēja. Sociālo partneru loma darba strīdu
risināšanas procesā.
Forums tika augstu novērtēts
par tā tematisko aktualitāti, augsto juridisko kvalitāti un pārstāvniecību.

Semināru
organizēšana
arodorganizāciju speciālistiem

Galvenokārt semināri organizēti
par darba tiesību aktualitātēm,
ņemot vērā pastāvīgos grozījumus
normatīvajos aktos, jo īpaši Darba
likumā.
Jānorāda, ka labprāt tiek izmantoti projekta ietvaros finansētie semināri, bet ļoti neliela atsaucība ir individuālu semināru organizēšanai.
Ieteikums būtu plašāk izmantot
LBAS speciālistu piedāvātās apmācību iespējas.

LBAS mājas lapas
sadaļa: atbildes uz
jautājumiem

Jebkuram darbiniekam ir iespēja
saņemt atbildes uz darba tiesību
jautājumiem, nosūtot uz LBAS
epastu vai arī caur www.lbas.lv,
www.arodbiedribas.lv, www.darbatiesibas.lv interneta mājas lapām.
Atbilstoši aktualitātei, tiek
sniegti dažādi skaidrojumi vai in-

formācija par būtiskiem darba
tiesību jautājumiem. Piemēram,
„LBAS Vēstīs” - par grozījumiem
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, tiesu prakses atziņām, Darba likuma normu skaidrojumi.
Turpmāk lielāka uzmanība tiks
pievērsta LBAS labo piemēro atspoguļošanai, parādot uzvarētos
tiesas procesus, sagatavotos
priekšlikumus normatīvajiem aktiem.
Kā ļoti noderīgu jāmin regulāru atbilžu un jautājumiem sniegšanu Latvijas radio 1 raidījumā
„Krustpunktā”. Jau pēc katra raidījuma tiek saņemti vairāki zvani
un epasti ar lūgumiem sniegt konsultācijas.
Tāpat ir izveidojusies laba sadarbība ar izdevuma „Latvijas
Vēstnesis” interneta portālu LV.
LV, kurā regulāri tiek sniegts LBAS
viedoklis uz aktuāliem darba tiesību jautājumiem.

Informatīvās
kampaņas

Īpaši vērienīga kampaņa, kuras ietvaros darbiniekiem tika skaidrotas darba tiesības bija “Zini darba
tiesības. Esi drošs.” Plašāka informācija: www.darbatiesibas.lv. Šajā
mājas lapā ir iespējams doties darba tiesību izglītības ceļojumā pa
dažādām tēmām:
• darba attiecību uzsākšana,
• darba attiecību izbeigšana,
• darba laiks, atvaļinājumi un
pātraukumi,
• darba samaksa, disciplinārsodi
un ieturējumi,
• bērna piedzimšana,
• vecumā līdz 18 gadiem.
Darba tiesību zināšanu investīcija jaunajos darbiniekos notiek konkursu “Profs” un
“Smārts” ietvaros. LBAS speciālistu uzdevums ir izdomāt dažādus testus, pārbaudījumus, uzdevumus, lai ne tikai noskaidrotu jauniešu zināšanas, bet, lai
jauniešos ieliktu vēlmi arī tās
padziļināt.
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PAUSTA NOSTĀJA ARĪ ES LĪMENĪ
Latvijas sociālās apdrošināšanas
sistēma sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas
kārtības jomā pamatā ir veidota, ievērojot starptautiskos
standartus un ES tiesību aktu
prasības.

Irīna Homko, LBAS eksperte
sociālajos jautājumos, NTSP SDA
sekretāre-referente

Pārskata periodā izvērtēti un sagatavoti priekšlikumi Koncepcijām,
Latvijas Nacionālajām pozīcijām,
nacionālajiem un ES normatīvajiem aktiem sociālās drošības jomā. Atskaites periodā sociālās drošības jautājumi tika izskatīti un
pausta nostāja dažādos līmeņos gan nacionālajā, gan ES līmenī.
Nacionālajā: LR Saeimas komisijām, LR Saeimas politiskajām frakcijām, valdībai, Labklājības ministrijai (LM), presē, Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (NTSP),
NTSP Sociālās drošības apakšpadomē (SDA), LBAS Valdēs, Padomēs, nozaru semināros. Eiropas
Savienības (ES) līmenī: Eiropas
Komisijā (EK), Eiropas fonda
„Dzīves un darba apstākļu uzlabošanai” pētījumos (par tēvu un vecāku atvaļinājumiem; par karjeras
atvaļinājumiem; par darba spēka
novecošanu), Eiropas ekonomisko
un sociālo lietu komitejā (EESK);
tika organizētas vairākas valdībai
un LR Saeimai adresētas vēstuļu
akcijas.
NTSP SDA sēdes, kas ir viens
no sociālā dialoga veicinošiem faktoriem, notiek regulāri kopš 1995.
gada. Pārskata periodā notika
konstruktīva sadarbība ar Saeimas
SDLK, LM un VM. Daudzi LBAS
ierosinājumi tika ņemti vērā gan
valdības līmenī, gan Saeimas
SLDK līmenī. Piedaloties Saeimas
SLDK pārstāvjiem, Valsts Ieņēmumu dienestā (VID), LM, VSAA

notikušas diskusijas par aktualitātēm sociālās drošības jomā. Sociālās drošības jautājumi vairākkārt
izskatīti LBAS Valdes un Padomes
sēdēs.
• Par priekšlaicīgas pensionēšanās tiesību pagarināšanu.
19.06.2008. grozījumos likumā
„Par valsts pensijām” tika ņemti
vērā LBAS ierosinājumi par priekšlaicīgas pensionēšanās tiesību pagarināšanu, par pensiju indeksācijas kārtības maiņu, par piemaksu
pie pensijām palielināšanu un tās
nodrošināšanu arī invalīdiem. Par
šo jomu nosūtītas vairākas vēstules
valdībai, Saeimai. 2008., 2011.gadā
organizētas vēstuļu akcijas. Šobrīd
uzdevums: saglabāt priekšlaicīgas
pensionēšanās tiesības līdz 2015.
gada 31. decembrim.
• Par pensiju indeksāciju.
Kritēriji pensiju indeksācijai dažādos gados bija dažādi, atkarīgi no
sociāli ekonomiskas situācijas valstī (visu pensiju indeksācija, mazo
pensiju indeksācija utt.)
NTSP SDA sēdē 13.02.2009. tika izskatīts jautājums par plānotajām aktivitātēm valsts sociālās apdrošināšanas jomā, t.sk., arī jautājums par turpmāku pensiju indeksāciju. LBAS pārstāvji neatbalstīja
valdības plānoto pensiju indeksācijas „iesaldēšanu” līdz 2013. gada
31. decembrim. Uzdevums: panākt
pensiju, kuru apmērs nepārsniedz
iepriekšējā gada iztikas minimumu, indeksācijas nodrošināšanu
vismaz līdz 2015. gada 31. decembrim. Pilnveidot pensiju indeksācijas sistēmu, paredzot sasaisti ar
darba stāžu.
• Par valsts piešķirtās pensijas samazināšanu 10 % apmērā nestrādājošiem pensionāriem un 70 %
apmērā strādājošiem pensionāriem.
LBAS uzskatīja, ka 2009. gada
Saeimas lēmumi par uz mūžu piešķirtās valsts pensijas samazināšanu (10 % apmērā nestrādājošiem
pensionāriem un 70 % apmērā
strādājošiem pensionāriem) bija
pretrunā ar Satversmes 1. un 109.
pantu, par ko 21.12.2009. arī informēja Satversmes tiesu.

• Par piemaksām pie vecuma un
invaliditātes pensijām par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gada 1.
janvārim nodrošināšanu jaunpiešķirtajām pensijām.
Panākts, ka piemaksas ir noteiktas arī pie invaliditātes pensijām,
kā arī piemaksu apmēra palielinājums.
Uzdevums: panākt piemaksu
saglabāšanu jaunpiešķirtajām pensijām arī pēc 2012. gada 1. janvāra,
vismaz mazajām pensijām vai paredzēt piemaksas diferencētu apmēru atkarībā no pensijas apmēra
un kopējā apdrošināšanas stāža un
mainīt piemaksu finansēšanas avotu, t.i., no valsts pamatbudžeta.
• Par pensiju kapitāla uzskaiti un
uzkrāšanu.
Grozījumi likumā „Par valsts
pensijām” paredz, ka ar 01.01.2011.
pensiju kapitāla uzskaite un uzkrāšana, vadoties no faktiski veiktajām iemaksām gan 1., gan 2.
pensiju līmenī ir pretrunā ar
13.03.2001. Satversmes tiesas
spriedumu. Šobrīd minētā norma
atkal apstrīdēta Satversmes tiesā.
LBAS nav atbalstījusi LM ierosinājumu, un par to ir informējusi valdību un Saeimu. Uzdevums: panākt normas par pensiju kapitāla
uzskaiti un uzkrāšanu, ņemot vērā
faktiski veiktās iemaksas 1. pensiju
līmenī, atcelšanu.
• Par izdienas pensiju tiesību nodrošināšanu atsevišķām darbinieku kategorijām.
LBAS uzskata, ka valstī nav vienotas pieejas, nosakot tiesības uz
izdienas pensijām, un līdz ar to
tiek pārkāpts vienlīdzības princips
par personu tiesībām uz izdienas
pensijām par darbu ar profesionālo iemaņu zudumu - aviācijas darbiniekiem, dzelzceļa nozarē strādājošiem, jūrniekiem, veselības
aprūpē un izglītības nozarē strādājošiem, pašvaldības policijas darbiniekiem. Vairāku gadu garuma
LBAS centās šo jautājumu atrisināt. Par savu nostāju esam vairākkārt informējuši gan valdību, gan
Saeimas SDL komisiju, gan Saeimas frakcijas.
Šajā sakarā 2006., 2007., 2008.
gadā tika organizētas LBAS vēstuļu

akcijas. 2010. gadā LBAS ierosināja
atrisināt šo jautājumu kaut tikai
dzelzceļa nozarē strādājošajiem,
paredzot attiecīgo normu likumā
”Par valsts pensijām”; 2011. gadā
LBAS savās prasībās politiskajām
partijām ierosināja aktualizēt jautājumu par tiesībām uz izdienas
pensijām atsevišķām darbinieku
kategorijām.
Uzdevums: panākt atsevišķu
profesiju darbinieku tiesību uz izdienas pensijām atjaunošanu un
noteikšanu.
• Pensionēšanās vecuma paaugstināšana.
Uzdevums: panākt, lai pakāpeniski, sākot no 2016. gada, pensionēšanās vecums ik gadu tiktu paaugstināts par trim mēnešiem.
• Saglabāt tiesības pensionēties
ar atvieglotiem noteikumiem
personām, kuras strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos
darba apstākļos vai kaitīgos un
smagos darba apstākļos arī pēc
2012. gada.
Pensijas reformas būtība: ar
1996. gada 1. janvāri, ieviešot vienotu sociālā nodokļa likmi, tika
pārtraukta sociālās apdrošināšanas stāža uzskaite par darbu kaitīgos un smagos un sevišķi kaitīgos
un smagos darba apstākļos. Līdz
šim par šiem darbiem sociālais
nodoklis tika maksāts paaugstinātā apmērā. Tāpēc bija stingra nostāja, ka tiesības uz šīm pensijām
tiks saglabātas līdz brīdim, kad
vairs nebūs to personu, uz kurām
šī norma attiektos. LBAS aicināja
valdību un Saeimu saglabāt minētās tiesības arī pēc 01.01.2012.
Uzdevums: panākt aizlieguma
atcelšanu ar 2012. gada 1. janvāri.
• Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma
piemērošanu
strādājošajiem
pensionāriem un valsts pensiju
neapliekamā minimuma paaugstināšanu.
LBAS ierosināja Saeimai, pieņemot valsts budžetu 2008. gadam,
paredzēt papildus līdzekļus arī
strādājošajiem pensionāriem iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma piemēroša-
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nai, kā arī valsts pensiju neapliekamā minimuma paaugstināšanai līdz 170 latiem. Par šī
jautājuma aktualitāti liecina iedzīvotāju aktīvā līdzdalība LBAS rīkotajā akcijā. LBAS neatbalstīja
FM piedāvāto risinājumu attiecībā uz kārtību, kādā strādājošajiem
pensionāriem piemērojams iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums, jo, piemērojot summēto neapliekamo minimumu, iegūst neliela daļa strādājošo pensionāru. Zaudētāji ir
tie strādājošie pensionāri, kuri ir
legāli nodarbināti, un ar pensiju,
kas ir lielāka par Ls 165. LBAS
priekšlikuma būtība ir atcelt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
piemērošanu jebkuram pensiju
veidam, kā arī paredzēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma piemērošanas vispārējo kārtību strādājošajiem
pensionāriem.
2011.g. jūlijā LBAS atkārtoti
ierosināja Saeimai IIN neapliekamā minimuma apmēra palielināšanu valsts pensijām vismaz
līdz Ls 185. Uzdevums: panākt
IIN piemērošanas atcelšanu
valsts pensijām vai IIN neapliekamā minimuma apmēra palielināšanu līdz valstī noteiktajam iztikas minimumam.
• Panākt garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta apmēra
noteikšanu 45 latu apmērā.
2008. gadā LBAS atbalstīja LM
Koncepcijā „Par iespējām palielināt garantētā minimālā ienākuma
pabalstu” ietverto garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas risinājuma variantu, kurš paredzēja saglabāt trūcīgas ģimenes
(personas) ienākumus un materiālā stāvokļa līmeni – 50% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas un noteikt diferencētu GMI līmeni:
pensionāriem un invalīdiem –
100% (80 lati) no trūcīgas personas ienākumu līmeņa; vienai pieaugušai darbspējīgai personai
mājsaimniecībā un vieniniekam
– 70% (56 lati) no trūcīgas personas ienākumu līmeņa; katrai nākamai personai - 50% (40 lati) no
trūcīgas personas ienākumu līmeņa. No 2009. gada 1. oktobra GMI
pabalsts 40 latu apmērā mēnesī
noteikts pieaugušajiem un 45 latu
apmērā bērniem.

• Par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra palielināšanu no 45 latiem līdz 60 latiem.
No šī pabalsta lieluma ir atkarīgi vairāku pabalstu un atlīdzību
apmēri. Uzdevums: panākt valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēra palielināšanu no 45 latiem
līdz 60 latiem.
2007. gadā valdībai, veicot
grozījumus likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”,
LBAS aicināja Saeimu neatbalstīt
valdības ideju reformēt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu
atkarībā no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža, kas sevišķi negatīvi ietekmēs jauniešus. LBAS
uzskata, ka šajā sakarā var prognozēt negatīvo ietekmi arī uz citām sfērām. Proti, samazināsies
iespēja bezdarbniekiem gūt kvalificētu pārkvalifikāciju, kas sevišķi
negatīvi ietekmēs jauniešus, kuri
ir atzīti par sociālā riska grupu;
palielināsies vietēja darbaspēka
noplūde uz citām valstīm. Bezdarbnieka pabalstu izmaksas termiņa samazinājums, sevišķi ar
apdrošināšanas stāžu līdz 9 gadiem ieskaitot, var uzskatīt par
jauniešu diskrimināciju pēc apdrošināšanas stāža lieluma. Bez
tam, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas vienādās daļas apdrošināšanai pret bezdarbu, diferencētais pabalsta saņemšanas
ilgums ir pretrunā ar Satversmes
91. pantu.Tikai uz pārejas periodu
(līdz 2011. gada 31. decembrim)
izdevās panākt minētās normas
optimizāciju. Tāpēc viens no
LBAS uzdevumiem: panākt bezdarbnieka pabalsta izmaksu atbilstīgi valsts sociālās apdrošināšanas principiem.
2007. gadā, valdībai veicot grozījumus likumā „Par maternitātes
un slimības apdrošināšanu”,
LBAS, lai nodrošinātu ātrāku noteiktu dzimumu līdztiesības principa ievērošanu attiecībā uz atbilstošu paternitātes pabalsta apmēru, ierosināja ar 01.01.2008. noteikt paternitātes pabalstu 100 %
apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. LBAS priekšlikums tika atbalstīts. Tomēr krīzes periodā
valdība būtiski samazināja visu
pabalstu apmērus, kuri ir saistīti
ar bērnu piedzimšanu un kopšanu, kā arī valsts ģimenes pabalstu.

Proti, likums "Par maternitātes un
slimības apdrošināšanu" paredz,
ka no 2013. gada turpināt maternitātes un paternitātes pabalstu
piešķirt 80% apmērā no individuālās iemaksu algas. Uzdevums:
panākt maternitātes un paternitātes pabalstu noteikšanu 80 % apmērā no individuālās iemaksu algas kā pagaidu normu uz krīzes
periodu, paredzot, ka ar 2016. gada 1. janvāri tas ir 100 % apmērā
no individuālās iemaksu algas.
2007. gadā LBAS izteica bažas
par sociālās apdrošināšanas budžeta stabilitāti ilgtermiņā sakarā
ar kopšanas pabalsta (vecāku pabalstu) līdz bērna viena gada vecumam finansēšanas avota maiņu,
pārliekot šo slodzi no pamatbudžeta uz sociālās apdrošināšanas
budžetu.
14.04.2011. Saeima pieņēma
grozījumus likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no
2009. gada līdz 2012. gadam", "Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu" un "Par apdrošināšanu
bezdarba gadījumam", kuri paredz, ka pabalsta apmēru ierobežojumi tiks saglabāti līdz 2014.
gada 31. decembrim. Šajā sakarā
27.04.2011. LBAS Valde atbalstīja
parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai pret likumiem
„Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no
2009. gada līdz 2012. gadam””,
„Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””,
„Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.
Referenduma iznākums nebija
labvēlīgs. Uzdevums: panākt pabalstu apmēru ierobežojumu saglabāšanu ne ilgāk kā līdz 2012.
gada 31.decembrim.
Šobrīd LBAS galvenais uzdevums ir: saglabāt visām ģimenēm
tiesības uz ģimenes valsts pabalstu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, t.i., ar 01.01.2013. par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts
pabalsts ir 2 reizes, bet par trešo
bērnu un nākamajiem bērniem 3 reizes lielāks nekā par pirmo
bērnu ģimenē.
• Par bērna kopšanas pabalstu
par bērnu vecumā no 1 līdz 2 gadiem
Pabalsts noteikts 30 latu apmērā. Uzdevums: panākt minētā pabalsta palielināšanu vismaz līdz

60 latiem.
• Par tiesībām uz darbnespējas
atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.
Ar 01.07.2009.
„Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām"” paredz būtiskus
ierobežojumus darba nespējas
zaudējuma un kaitējuma atlīdzību
saņemšanai, tādējādi tiek pārkāpti
personas tiesības uz valsts sociālās
apdrošināšanas
pakalpojumu.
29.10.2010. LV Satversmes tiesa
tiesību pārkāpumu šajos gadījumos nesaskatīja. Tāpēc 2010. gada
decembrī nosūtīta sūdzība ECT.
Uzdevums: panākt sociālās apdrošināšanas principa ievērošanu
attiecībā uz darbnespējas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu
darbā vai arodslimību nodrošināšanu neatkarīgi no tiesībām uz citiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem.
• Par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes
lielumu darba ņēmējam (pārdali, paaugstināšanu)
2007. gadā LBAS organizēja LM
adresētu vēstuļu akcija pret Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) priekšlikumiem palielināt
darba ņēmējiem sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.
Panākts, ka sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu likme netika
pārdalīta vienādās daļās starp darba devēju un darba ņēmēju. Tomēr
2010. gadā bez konsultācijām ar
arodbiedrībām valdība ierosināja
un Saeima atbalstīja ar 2011. gada
1. janvāri palielināt darba ņēmējiem sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi par 2%. 2011.
gada februārī LBAS valde pieņēma
lēmumu par vēstuļu akcijas rīkošanu pret šādu valdības rīcību, pieprasot darba ņēmējiem sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
likmes samazinājumu par 2%. Šajā
sakarā un sakarā ar prasībām saglabāt tiesības uz priekšlaicīgo
pensionēšanos un uz pensijām ar
atvieglotiem noteikumiem par
darbu kaitīgos un sevišķi kaitīgos,
smagos un sevišķi smagos darba
apstākļos Saeimai nosūtītas ≈26
tūkstošu vēstules. Uzdevums: panākt valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu likmes samazinājumu darba ņēmējam.
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LBAS IZSTRĀDĀ PRIEKŠLIKUMUS UN PAUŽ
Risinot jautājumus nodarbinātības jomā, LBAS pārstāvji nacionālajā
līmenī aktīvi darbojas Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē
(NTSP), Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās
sadarbības apakšpadomē (PINTSA), Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (DLTSA), Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvajā padomē, Saeimas komisiju, Ministru kabineta sēdēs, ministriju
un to pārraudzības iestāžu darba grupās u.c.

LBAS piedalās nacionālo un Eiropas
Līvija Marcinkēviča,

Ruta Porniece, LBAS projekta

LBAS priekšsēdētāja vietniece

nacionālā koordinatore

Savienības (ES) nodarbinātības politikas plānošanas, darba drošības un
aizsardzības dokumentu un likumprojektu izstrādē, izvērtēšanā; nacionālās un ārvalstu darba grupās, sanāksmēs, diskusijās un konferencēs,
kas saistītas ar nodarbinātību un darbinieku apstākļu uzlabošanu, jautājumiem par darba samaksu, nodokļu
politiku, sociālo nodrošinājumu, izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanas veicināšanu valstī.
LBAS regulāri analizē darba tirgū
notiekošos procesus, izstrādā priekšlikumus problēmu risināšanai, informē un izglīto dalīborganizāciju pārstāvjus, sabiedrību par aktuāliem
nodarbinātības, darba tiesību, darba
drošības un aizsardzības jautājumiem.

darba tirgū Latgales reģionā (2011.
gada marts).

Dažādi pasākumi

LBAS ir organizējusi konferences
par nodarbinātības jautājumiem gan nacionālā līmeņa, piemēram,
konferenci par darba ražīgumu veidojošiem faktoriem un arodbiedrību iespējām veicināt tā pieaugumu
(2007. gada aprīlis), diskusijas ar vadošo politisko partiju un to apvienību pārstāvjiem par darba samaksu
un ar to saistītiem nodokļiem, bezdarba situāciju un nodarbinātību,
gan starptautiska līmeņa – konferenci par elastīgu un sociāli drošu
darba tirgu Baltijas valstīs (2008.
gada marts), gan reģionos – diskusiju par nevienlīdzīgu attieksmi

Nodarbinātības
politiku vērtēšana un
viedokļa paušana

LBAS vienmēr ir aktīvi iesaistījusies
nozīmīgāko nodarbinātības politikas
dokumentu izstrādē un pilnveidē.
Regulāri tiek sniegti priekšlikumi
dokumentiem, kas nosaka nodarbinātības politikas pamatvirzienus Latvijas nacionālās Lisabonas programmai 2005. - 2010. gadam, Latvijas nacionālās reformu programmas
„ES 2020” stratēģijas īstenošanai
(2010. - 2011. gads), pozīcijas.
Lai sniegtu kvalitatīvus un argumentētus priekšlikumus, LBAS speciālisti analizē Latvijas un citu valstu
pieredzi, piedalās ETUC, SDO komiteju sēdēs, dažādos apmācību semināros, konferencēs, nacionālā līmeņa darba grupās un pasākumos,
kuros tiek vērtētas darba tirgus tendences un vajadzības.
LBAS speciālisti informē biedrus
par nodarbinātības politiku, arodbiedrību lomu tajā - kopš 2009. gada izstrādājot analītiskus ziņojumus, kuri tiek publicēti LBAS mājas
lapā - http://www.lbas.lv/resources/
examinations, rakstus LBAS Vēstīs,
izdodot dažādus metodiskos materiālus, piemēram, materiālā „Arodbiedrības: mēs par nodarbinātības
atjaunošanu!” sniegta informācija
par dažādu valstu un arodbiedrību

rīcību krīzes mazināšanai (2010. gada septembris).

Bezdarbnieku
apmācību izvērtēšana
un veicināšana

LBAS piedalās aktīvās darba tirgus
politikas pasākumu, prioritāšu, finansējuma un to atbilstības esošajai
sociāli ekonomiskajai situācijai vērtēšanā, lai ar apmācībām un cita
veida aktivitātēm veicinātu bezdarbnieku pāreju uz regulāru darbu, nodrošinot darba tirgum atbilstošas prasmes. LBAS speciālisti piedalās bezdarbnieku apmācību īstenotāju
izvēles
komisijā,
bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācībai nepieciešamā profesiju
un sociālo un profesionālo pamatprasmju apstiprināšanas komisijā
(2010. - 2011. gads), kurā izvērtē
bezdarbnieku prasmju un apmācību vajadzības. Lai nodrošinātu kvalitatīvu viedokļa paušanu, LBAS
speciālisti izstrādāja sekojošas ekspertīzes - „Izaicinājums indivīdam
- nodrošināt prasmes, kas atbilst
darba tirgus prasībām” (2010. gada
jūlijs), „Mazkvalificēta darbaspēka
prasmju paaugstināšanas iespējas”
(2010. gada decembris), „Par darbinieku atbilstību darba tirgum pēc
izglītības valstī” (2011.gada augusts), izmantojot zināšanas, kas
gūtas piedaloties Eiropas Dzīves un
darba apstākļu uzlabošanas fonda
seminārā „Prasmju attīstība Eiropā:
izaicinājumi un rīcības” (2010. gada
decembris) un dažādos pētījumos.

Izglītība

LBAS pārstāvji aktīvi darbojas Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA), Saeimas komisiju,
Ministru kabineta sēdēs, ministriju
darba grupās, sanāksmēs, diskusijās
un konferencēs, nozaru ekspertu
padomēs. LBAS piedalās nacionālo
un Eiropas Savienības izglītības politikas plānošanas dokumentu un
likumprojektu izstrādē, izvērtēšanā.
Nozīmīgākie jautājumi - izglītības
kvalitātes uzlabošana, ārpus formālās izglītības gūto kompetenču atzīšana, Latvijas kvalifikāciju sistēmas
piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Ārpus formālās
izglītības sistēmas
apgūto profesionālo
kompetenču atzīšana

Kopš 2011. gada 22.februāra Latvijā
ir dota iespēja tiem, kuriem ir pieredze kādā profesijā, bez mācīšanās
izglītības iestādē, nokārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un
iegūt kvalifikācijas apliecinošu dokumentu. Tomēr pirmsākumi šai
iespējai ir jau meklējami 2005. 2007. gadā, kad nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības
kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros, kurā piedalījās arī
LBAS speciālisti, tika izstrādāta
„Neformālās izglītības atzīšanas un
prasmju novērtēšanas metodika”.

Kvalifikāciju
ietvarstruktūras

Eiropas valstīs un arī Latvijā paredzēts ieviest vienotu kvalifikāciju
ietvar struktūru - Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (turpmāk –
EKI), lai vieglāk darba devējiem salīdzināt darbinieku profesionālās
kvalifikācijas un to līmeņus ar nolūku veicināt ģeogrāfisko mobilitāti
darba tirgū.
No 2009. gada oktobra līdz 2011.
gada aprīlim LBAS speciālisti piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas
darba grupā, lai līdz 2010. gada 1. oktobrim izstrādātu un iesniegtu normatīvā akta projektu par Latvijas
kvalifikācijas sistēmas piesaisti EKI.

Profesionālās
izglītības kvalitātes
paaugstināšana

2007. gadā LBAS speciālisti piedalās ESF nacionālās programmas
„Vienotās metodikas profesionālās
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un
izglītošanai” metodiku izstrādē,
kas paredz profesionālās izglītības
kvalitātes paaugstināšanu un sociālo partneru iesaisti.
No LBAS 6. līdz 7. kongresam
LBAS speciālisti regulāri ir organizējuši seminārus dalīborganizācijām, darba grupu sēdes, kā arī apsprieduši LBAS Valdē jautājumus,
kas saistīti ar arodbiedrību lomu un
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VIEDOKLI DROŠAM DARBAM JĀBŪT PRIORITĀTEI
līdzdalību profesionālās izglītības
attīstībā.
2010. gada 28. decembrī LBAS
parakstīja sadarbības līgumu ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru
par dalību Eiropas Sociālā fonda
projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanā. Projektā
plānots – izveidot 12 nozaru ekspertu padomes, pārskatīt profesionālās izglītības saturu; piemērot
profesionālās izglītības saturu tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem un vajadzībām; izveidot nozaru profesionālo kvalifikāciju
struktūru; pārskatīt profesiju standartus un aktualizēt specializāciju
pamatprasības; izveidot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmu; veicināt profesionālās izglītības pārstrukturizāciju. Informācija par projektu publiskota
LBAS mājas lapā, 26.03.2011. un
27.05.2011. LBAS Vēstīs.
2011. gada 19. aprīlī LBAS ar IZM,
LDDK, Latvijas Rektoru padomi,
Augstākās izglītības padomi un Latvijas Studentu apvienību parakstīja
vienošanos par sadarbību studiju
vietu struktūras pakāpeniskai pārveidošanai, atbilstoši darba tirgus
prasībām. LBAS galvenie darba virzieni vienošanās izpildei ir nozaru
ekspertu padomju iesaistīšana pasūtījuma formulēšanā un sadarbības
veidošanā ar augstākās izglītības institūcijām un prakšu attīstība.

Dalība PINTSA

LBAS pārstāvji regulāri darbojas
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības
apakšpadomē (PINTSA) kopš tās
izveides. PINTSA ir izveidota, lai
sekmētu trīspusēju - valsts, darba
devēju un darbinieku (arodbiedrību) organizāciju sadarbību cilvēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.
Galvenie izskatītie jautājumi - profesiju standartu saskaņošana, informācija par aktuāliem izglītības un
nodarbinātību ietekmējošiem jautājumiem, par profesionālās izglītības iestāžu optimizāciju, par nodarbinātību nozaru griezumā utml.

Ziedonis Antapsons, LBAS eksperts
darba aizsardzības jautājumos

Situācija valstī

Darba aizsardzības (DA) līmeni
valstī raksturo VDI statistikas
dati, taču tie ir nepilnīgi, jo absolūtais vairākums notikušo nelaimes gadījumu uzņēmumos un
iestādēs netiek izmeklēti.
Pēc Somijas DA zinātniskā izstitūta metodikas var novērtēt
reāli notikušo nelaimes gadījumu
skaitu. Sakarība ir: uz katru 1 letālo gadījumu vidēji notiek līdz
2000 vieglāku nelaimes gadījumu. Pamatojoties uz VDI datiem
- 23 letālo gadījumu, Latvijā
2010. gadā ir notikuši vairāk nekā 40 000 nelaimes gadījumi.
Arī pirmreizēji konstatētām
arodslimībām ir nepārtraukti
pieaugoša tendence to pieaugumam. Tas kopumā raksturo darba apstākļu pasliktināšanos daudzās nozarēs un ka bizness tiek
veidots uz darbinieku veselības
un dzīvības rēķina.
Darba aizsardzība valstī un
vairākumā uzņēmumu nav viens
no prioritāriem jautājumiem, kā
to paredz Eiropas Savienības direktīvas un valsts normatīvie akti.

Konsultatīvais darbs

Droši un veselīgi darba apstākļi
ir obligāts nosacījums darba vietu organizācijā visās nozarēs.
LBAS speciālisti atskaites periodā sniedza atbalstu nozaru
arodbiedrībām. Notika regulāras
individuālas un kolektīvas konsultācijas par DA jautājumiem
dalīborganizāciju un arodorganizāciju pārstāvjiem; piedalījās nozaru arodorganizāciju priekšsēdētāju semināros - Pašvaldību

darbinieku arodbiedrībā; Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā, LAKRS u.c.; konsultēja
arodorganizācijas – Liepājas
„Lauma”, Valmieras stikla šķiedras rūpnīca, Salacgrīvas „Brīvais
vilnis” u.c.
Regulāri nozarēm tika izplatīti
informatīvie un metodiskie DA
bukleti un brošūras;
LBAS mājaslapas sadaļā DARBA DROŠĪBA arodaktīvam, uzticības personām un citiem interesentiem tiek sagatavota un aktualizēta informācija par DA jautājumiem.
Galveno DA jautājumu koordināciju ar dalīborganizācijām
veica LBAS Darba aizsardzības
komisija, kuras sastāvā iekļauti
visu nozaru arodbiedrību DA
speciālisti un pilnvarotie pārstāvji. Pastāvīgi tika diskutēts par
darbinieku uzticības personu
(UP) līdzdalību uzņēmumu DA
sistēmas iekšējā uzraudzībā, izmantojot šo mehānismu ne tikai
kā arodorganizācijas pienākumu
un pakalpojumu saviem biedriem, bet arī kā motivāciju jaunu
biedru piesaistīšanai.

Sadarbība ar
sociālajiem partneriem

Notiek regulāra sadarbība DA jomā ar Labklājības ministriju un
Darba departamentu, Valsts darba inspekciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Latvijas Darba devēju konfederāciju.
Galvenie sadarbības virzieni:
• valsts normatīvo aktu projektu
un grozījumu izstrādāšana;
•
līdzdalība nacionālos DA
projektos;
• pušu viedokļu paušana par DA
stāvokli masu informācijas līdzekļos;
• informatīvo materiālu izstrādāšana darbinieku izglītošanai
u.c.
2007. un 2010. gadā tika noslēgtas ilgtermiņa Vienošanās
par sadarbību ar VDI. Arodbiedrību pārstāvji DLTSA sēdēs panāca darbinieku interešu aizstāvību vairākos normatīvo aktu
projektos. Piemēram, grozījumos Ministru kabineta 2002. ga-

da 17. septembra noteikumos
Nr.427 "Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība" ir
iestrādātas rekomendācijas uzticības personām piešķirto apmaksāto darba stundu skaitam
savu pienākumu pildīšanai. Veicot grozījumus Darba aizsardzības likumā 2010. gadā, darba
devēji mēģināja izņemt no likuma 21. pantu „Uzticības personu
līdzdalība darba vides iekšējā
uzraudzībā”.
Arodbiedrības
pretspars un Saeimas Sociālo un
darba lietu komisijas atbalsts ļāva šo normu saglabāt un vēl paplašināt.

Darba
aizsardzības kursi

LBAS DA licencētus profesionālās pilnveides maksas apmācības
kursus „Darba aizsardzība un
drošība” periodā līdz 2009. gada
maijam absolvēja 232 klausītāji.
Ar 2009. gada oktobri ESF
projekta ietvaros LBAS DA kursos ieviesta jauna bezmaksas licencēta DA 50 stundu mācības
programma „Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā nodarbināto pārstāvjiem
un uzticības personām”. Līdz
2011. g. kursus absolvēja 277
klausītāji.

Pārstāvniecība
starptautiskās DA
organizācijās

• Eiropas savienības DA Informatīvās aģentūras padome (Bilbao)
• ES komiteja par drošiem un veselīgiem darba apstākļiem (Luksemburga)
• ETUC Pētniecības institūta DA
speciālistu Padome

Līdzdalība VDI Nacionālās DA Informatīvās
padomes darbībā

Panākta vienošanās par tiesībām
nozaru arodbiedrībām no savām
mājaslapām veidot tiešo saiti uz
www.osha.lv. Aktīva pozīcija DA
jautājumos kalpo arī kā līdzeklis
arodbiedrību ietekmes palielināšanai apstākļos, kad citās jomās
politiskā un ekonomiskā vide
arodbiedrību darbībai ir nelabvēlīga.
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PIEAUGUSI NEPIECIEŠAMĪBA PĒC
LBAS starptautiskā darbība ir
neatņemama arodbiedrību
kustības sastāvdaļa, sadarbojoties ar neatkarīgām, demokrātiskām un stiprām arodbiedrībām,
vecinot un stiprinot arodbiedrību
solidaritāti un garantējot cienīgu
darbinieku pamattiesību un
darba apstākļu nodrošināšanu
gan nacionālā, gan starptautiskā
līmenī.

Ariadna Ābeltiņa, LBAS ārējo sakaru
koordinētāja

Ja iepriekšējā kongresa periodā
LBAS aktivitātes galvenokārt tika
vērstas uz starptautiskās pieredzes,
zināšanu un informācijas apgūšanu,
gatavojoties iestājai ES, tad, šajā
LBAS darbības periodā no 2007. gada līdz 2012. gadam, kad esam pilntiesīgi ES pilsoņi un paši veidojam
Eiropas sociālo modeli, nodrošinot
Eiropas Savienības pamatvērtības
saskaņā ar Lisabonas līgumu un
stratēģiju „Eiropa 2020”, savu starptautisko darbību esam mērķtiecīgi
virzījuši uz aktīvu dalību Eiropas
sociālo partneru darba programmu
un pamatnolīgumu īstenošanā, darbošanos Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC), Eiropas
arodbiedrību
konfederācijas
(ETUC) un Viseiropas reģionālās
padomes (PERC) darba grupās un
komitejās, sniedzot savu viedokli
gan likumdošanas dokumentu un
normatīvo aktu regulējumu sagatavošanā un piemērošanā, gan piedaloties starptautiskās delegācijās, gan
arī prezentējot savu nacionālo situāciju Eiropas Komisijas, Starptautiskās darba organizācijas (SDO) un
starptautisko arodbiedrību līmenī,
un īstenojot LBAS darbības stratēģiskos mērķus.

SADARBĪBA PAPLAŠINĀS

Globālajam darba tirgum kļūstot

plašākam, pieaug nepieciešamība
pēc ciešākas un uzlabotas arodbiedrību sadarbības, tāpēc LBAS ir paplašinājusi savu starptautisko sadarbību, stiprinot jau esošos labos sadarbības modeļus ar Baltijas un
Ziemeļvalstu arodbiedrībām (piemēram, LO-Sweden), gan veidojot
draudzīgas un lietderīgas attiecības
ar jauniem partneriem gan no Eiropas (piemēram, LO-Norway), gan
ar ES austrumu kaimiņiem (FNPR,
Krievija un CNSM, Moldova). Uzsākts intensīvs darbs ITUC Cilvēktiesību un arodbiedrību tiesību pārkāpumu sadarbības tīklā, regulāri
informējot vadošās starptautiskās
institūcijas par situāciju Latvijā, lai
efektīvi sagatavotos SDO sesijām,
kurās katru gadu Latvijas delegācijas sastāvā piedalās ar LBAS vadības
pārstāvji, kā arī gūstot praktisku
pieredzi dokumentu sagatavošanā
iesniegšanai SDO, saskaņā ar noteiktām procedūrām. Tomēr jāatzīst, ka dalīborganizāciju atsaucība
arodbiedrību tiesību pārkāpumu
apkopošanā un iesniegšanā nav pietiekoša, ko varētu izskaidrot ar konkrētu zināšanu trūkumu par šāda
veida informācijas sagatavošanu un
tās publiskošanas un izskatīšanas
efektivitāti.
Jāpiemin arī LBAS iesaistīšanās
ITUC Attīstības sadarbības tīklā,
kas stiprina arodbiedrību solidaritāti. Mēs saņemam regulāru informāciju par jaunu projektu iespējām, kā
arī sniedzam savu atbalstu citu valstu arodbiedrībām protesta un atbalstu vēstuļu izsūtīšanā pēc kolēģu
pieprasījuma, ja kādā valstī tiek pārkāptas arodbiedrību vai cilvēktiesības. Tomēr, ņemot vērā LBAS finansiālās un cilvēkresursu kapacitātes nepietiekamību, līdz šim neesam
varējuši iesaistīties lielos starptautiskos projektos, kur nepieciešams
līdzfinansējums.

PIEREDZE - DAŽĀDA

Pēc LAVAL gadījuma, esam guvuši
gan negatīvu, gan pozitīvu pieredzi,
kas liecina par to, ka jāuzlabo informācijas un konsultēšanās apmaiņa
starptautiskā līmenī, jāturpina intensīvi apgūt jaunas zināšanas ES
likumdošanā, piedaloties starptautiskos semināros un starptautiskās

konferencēs, turpinot arodbiedrību
speciālistu un arodbiedrības biedru
apmācības ar ārvalstu ekspertu līdzdalību dažādos semināros nacionālā un starptautiskā līmenī. Vērtīga
pieredze iegūta arī piedaloties ārvalstu arodbiedrību kongresos LOSweden, TCO – Zviedrijā, STTK –
Somijā, NSZZ „Solidarnosc”- Polijā, SEK – Kiprā, FPU - Ukrainā,
CITUB – Bulgārijā, UGT-E – Spānijā, DGB – Vācijā, kā arī Turcijas,
Gruzijas, Azerbaidžānas, Baltijas
valstu un citos kongresos.
ESF projekta ietvaros LBAS vadībai un speciālistiem ir bijusi lieliska
iespēja darba vizītēs apmeklēt
Zviedrijas Arodbiedrību konfederāciju LO-Sweden (2008.g.) un
Norvēģijas Arodbiedrību konfederāciju LO-Norway (2009.g.), lai iepazītos ar kolēģu darbu un gūtu
vērtīgu pieredzi gan sociālā dialoga
un koplīgumu, gan jaunu biedru iesaistīšanas, gan protesta akciju kampaņu un sabiedrisko attiecību organizēšanas jomā, tādējādi pārņemot
labo praksi darba organizēšanā Latvijas arodbiedrībās. Uzlabojusies un
aktivizējusies sadarbība informēšanas un konsultāciju jomā ar LOSweden, pamatojoties uz noslēgto
vienošanos par sadarbību, tomēr vēl
joprojām vērojami gadījumi, kad
netiekam savlaicīgi informēti par
atsevišķiem gadījumiem ar Latvijas
darbinieku problēmām Zviedrijas
darba tirgū, uzzinot informāciju no
Latvijas medijiem, nevis no Zviedrijas kolēģiem.

FINANSIĀLS ATBALSTS

Īpaši jāpiemin uzsāktā produktīvā
sadarbība ar LO-Norway, kuras Solidaritātes fonds divus gadus pēc
kārtas ir sniedzis LBAS finansiālu
palīdzību starptautiskās darbības
nodrošināšanai, kas ir nenovērtējams atbalsts pēdējo gadu ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, kas jūtami ietekmējusi Latvijas arodbiedrību darbības kapacitāti. Bez tam,
minētais solidaritātes fonds ir devis
iespēju pieteikties uz stipendijām
arodbiedrību aktīvistiem un speciālistiem, kas vairākkārtīgi izmantotas
svešvalodu apgūšanai. Diemžēl jāsecina, ka līdz šim dalīborganizācijas nav izrādījušas pietiekamu akti-

vitāti, piedāvājot šādu iespēju saviem biedriem, lai gan tikušas savlaicīgi informētas par piedāvājumu.
Cerēsim, ka arī turpmāk mums būs
iespēja izmantot šāda veida iespēju,
ko paredz LO-Norway Solidaritātes
fonds. Kolēģi no Norvēģijas ir veicinājuši arī Latvijas arodbiedrību iesaisti Norvēģijas valdības izsludināto projektu konkursos.

VIENOŠANĀS AR FNPR

Aktīvi turpinās labi uzsāktā ciešā
sadarbība ar Krievijas Neatkarīgo
arodbiedrību konfederāciju (FNPR), kuras rezultātā Latvijas arodbiedrību aktīvistiem ir lieliska iespēja regulāri mācīties Krievijas
arodbiedrību mācību iestādēs, tādējādi ne tikai iegūstot vērtīgas zināšanas savas darbības uzlabošanai, sadarbības kontaktu veidošanai un
pieredzes apmaiņai, bet arī Maskavas un Sanktpēterburgas skaistāko
vēsturisko vietu iepazīšanai. Šī sadarbība 2011. gada sākumā vainagojās ar vienošanās noslēgšanu
starp LBAS un FNPR sadarbības
nostiprināšanai, kas pozitīvi ietekmē arī LBAS lomu Viseiropas reģionālajā padomē (PERC).
Pozitīvu pienesumu LBAS starptautiskajai darbībai sniedz LBAS
pārstāvju darbība Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejā
(EESK), sniedzot atzinumus par
EK, Eiropas Padomes un Eiropas
Parlamenta likumdošanas aktiem,
darbojoties izpētes grupās un sniedzot savu viedokli par svarīgām likumdošanas iniciatīvām, piemēram, Eiropas Sociālā fonda perspektīvām pēc 2013. gada, EK iniciatīvu
par jaunām prasmēm un jauniem
darbiem, Eiropas finanšu investīcijām un citiem dokumentiem, kas
ietekmē arī Latvijas situāciju. Bez
tam tiek nodibināti plaši kontakti ar
citu ES valstu arodbiedrību pārstāvjiem un ekspertiem turpmākas sadarbības stiprināšanai. Nozīmīga
ietekme arodbiedrības nostājas atbalstam bija 2009. gadā LBAS un
EESK Rīgā rīkotā paneļdiskusija
„Krīzes ietekme uz sociālo jomu un
nodarbinātību Latvijā”.

SABIEDRĪBA - INERTĀKA

Globālā ekonomiskā krīze pēdējos
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ĒC ARODBIEDRĪBU SADARBĪBAS
gados ieviesusi savas korekcijas arī
LBAS starptautiskajā darbībā. LBAS
eksperti piedalās tikai tajos starptautiskajos pasākumus, kurus pilnībā finansē pasākumu rīkotāji, prioritāri izvērtējot pasākumu nozīmīgumu un ieguvumus Latvijas arodbiedrību kustībai. LBAS eksperti
tiek aicināti uz sarunām ar Starptautiskā Valūtas fonda, Pasaules
Bankas, Eiropas Komisijas un
starptautisko arodbiedrību institūciju pārstāvjiem, kur LBAS pauž
savu viedokli attiecībā uz taupības
pasākumu ieviešanu valstī un to negatīvo ietekmi uz darbiniekiem. Regulāri tiek nosūtīti LBAS paziņojumu, vēstuļu un vienošanos tulkojumi angļu valodā starptautiskajām
institūcijām par Latvijas arodbiedrību aktualitātēm, LBAS viedokli
sarunās ar valdību un SVF. Pieaug
pastiprināta starptautisko mediju
interese par valstī notiekošajiem
procesiem, LBAS birojā viesojas
žurnālisti no Francijas, Vācijas, Japānas, Itālijas un Ziemeļvalstīm, jo
LBAS aktivitātes attiecībā uz valdības rīcību (protesta akcijas, piketi)
tiek plaši komunicēti starptautiskajām arodbiedrību institūcijām,
SDO, ES dalībvalstu arodbiedrību
centriem. Tomēr jāsecina, ka neviena sanāksme, seminārs vai konfe-

rence nesniedz gatavu recepti krīzes
pārvarēšanai, sabiedrība kļūst arvien inertāka attiecībā uz valdības
veidotajiem budžetiem pēdējos gados, skaļi iesāktie protesti 2009. gadā pāraug neefektīvās akcijās ar nelielu arodbiedrības biedru skaitu,
kas rada neizpratni ārvalstu arodbiedrību acīs, kur arodbiedrību aktivitāte tikai pieaug, protestējot pret
valdību pieņemtajiem drastiskajiem
taupības pasākumiem, īpaši eirozonas valstīs.

VIENOTI VIEDOKĻI

Darbības periodā LBAS vadība un
speciālisti piedalījušies un guvuši
neatsveramu pieredzi gan divos
ETUC kongresos (2007. gadā un
2011. gadā), gan ITUC 2. Pasaules
arodbiedrību kongresā 2010. gadā,
kā arī piedalījušies PERC dibināšanas asamblejā un ETUC starpkongresu konferencē 2009. gadā.
Turpinās labā un ciešā sadarbība arī ar Baltijas valstu arodbiedrībām, pulcējoties Baltijas valstu
arodbiedrību padomes sanāksmēs
2008. gadā un 2011. gadā, regulāri
apmainoties ar aktuālo informāciju katrā valsti, lai labāk pārzinātu
situāciju un vienotos par kopīgiem
mērķiem un rīcību, aizstāvot strādājošo cilvēku intereses un tiesī-

bas. Tomēr jāatzīst, ka Baltijas valstu aktivitāte Eiropas arodbiedrību
kustībā ir salīdzinoši vāja, tāpēc
nepieciešams izrādīt lielāku aktivitāti Eiropas līmenī, paužot savus
vienotos viedokļus un nostāju gan
ES institūcijās, gan Eiropas Arodbiedrību konfederācijas lēmumu
pieņemšanas procesā.
Bez tam noteikti jāpiemin sadarbība ar Baltijas jūras valstu
arodbiedrībām, darbojoties sadarbības tīklā (BASTUN), kur Latvija
2007. gada 2. pusē un 2008. gada
pirmajā pusē bija prezidējošā arodbiedrība, pirmo reizi sarīkojot
starptautisku konferenci par elastdrošības jautājumiem. Arī citās
BASTUN sanāksmēs LBAS eksperti un vadība ir ņēmuši aktīvu
dalību, informējot ārvalstu kolēģus
par ekonomiskās krīzes izraisīto
situāciju valstī un par Latvijas
arodbiedrību rīcību krīzes pārvarēšanā. Pēdējā BASTUN sanāksmē
Rīgā 2011. gada pavasarī LBAS iesaistījās Baltijas organizēšanas akadēmijas projektā, kas vērsts uz
biedru skaita palielināšanu arodbiedrībās.

IR, KUR AUGT

Neskatoties uz veiksmīgajām aktivitātēm, joprojām pastāv problē-

mas produktīvas starptautiskās
darbības īstenošanā: nepietiekoša
informācija no dalīborganizācijām
par to starptautiskajām aktivitātēm, nav izveidota LBAS starptautiskā komisija, kur dalīborganizāciju pārstāvji varētu apkopot nozaru aktualitātes par arodbiedrību
pozīciju gan attiecībā uz ES likumdošanu un tās normatīvo aktu piemērošanu, gan Eiropas un pasaules
arodbiedrību viedokļu paušanā
nacionālajā līmenī, gan starptautisku dokumentu tulkošanas nodrošināšanā arodbiedrības biedru
un plašas sabiedrības informēšanai, dalīborganizācijās trūkst speciālistu ar labām svešvalodu zināšanām, lai operatīvi varētu sagatavot atbildes un viedokļus par dažādiem svarīgiem jautājumiem,
nepietiek finanšu un cilvēku resursu, lai piedalītos svarīgās starptautiskās konferencēs, semināros;
trūkst informācijas par dažādiem
starptautiskiem pasākumiem, piemēram, arodbiedrību kongresiem,
lai tos varētu savlaicīgi ieplānot, izpaliek dalīborganizāciju aktīva rīcība, lai noorganizētu protesta akcijas un cita veida kampaņas starptautisko arodbiedrību institūciju
aktivitāšu atbalstam gan nacionālā,
gan starptautiskā līmenī.

2011. gada 30. jūnijā Varšavā uz demonstrāciju pulcējās vairāki tūkstoši arodbiedrību aktīvistu, apsūdzot šīs Austrumeiropas valsts labēji centrisko
valdību sociālo un ekonomisko problēmu ignorēšanā un pieprasot minimālās algas paaugstināšanu. Demonstrācijā piedalījās arī LBAS pārstāvji.



Foto AFP/SC ANPIX
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DZIMUMU LĪDZTIESĪBA

Sievietes vairāk pakļautas krīzes ietekmei
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība noteikti iestājas par
dzimumu līdztiesības sasniegšanu starp vīriešiem un sievietēm. Sievietes veido vairāk kā
50% no Latvijas iedzīvotāju
skaita un vairāk nekā 60% no
arodbiedrības biedru skaita,
tāpēc vienādas iespējas ir
taisnīgas un līdztiesīgas sabiedrības pamatprincips.
Ariadna Ābeltiņa, LBAS ārējo
sakaru koordinētāja

LBAS Dzimumu līdztiesības padome turpina spēlēt galveno lomu
visās dzimumu līdztiesības aktivitāšu jomās un ir aktīva gan LBAS,
gan starptautiskos pasākumos.
Galvenie politikas dokumenti,
pēc kuriem savā darbībā vadās
Dzimumu līdztiesības padome, ir
LBAS stratēģija, Programma dzimumu līdztiesības īstenošanai,
2007. gadā pieņemtā Eiropas
Arodbiedrību
konfederācijas
(ETUC) Dzimumu līdztiesības
harta, kā arī LR MK apstiprinātā
Programma dzimumu līdztiesības
īstenošanai laika periodā no 2007.
gada līdz 2010. gadam.
Pasākumu īstenošana dzimumu
līdztiesības mērķu sasniegšanai
lielā mērā ir atkarīga no ieinteresēto pušu aktivitātes un iespējām
piesaistīt finansējumu. LBAS šajā
periodā ESF projekta ietvaros
2007. gadā izdevusi rokasgrāmatu
„Vai dzimumam ir nozīme, aizstāvot savas tiesības darba tirgū?” un
2008. gadā īstenojusi Ziemeļvalstu
Ministru padomes biroja (NORDEN) projektu, izdodot rokasgrāmatu „Dzimumu līdztiesības principu integrēšana darba tirgū”. Grāmatas izplatītas visām dalīborganizācijām
un
arodbiedrību
pirmorganizācijām, kā arī darba
devēju organizācijām un citām ieinteresētām institūcijām kā vērtīgs
uzziņu materiāls un vadlīnijas dzimumu līdztiesības īstenošanai gan
nozaru, gan kompāniju līmenī.
2007. gadā veikts pētījums „Sieviešu diskriminācija darba tirgū”,
kas tika realizēts Starptautiskās
Arodbiedrību
konfederācijas
(ITUC) Sieviešu sadarbības tīkla
projekta ietvaros.
Veiksmīga ir izveidojusies LBAS

sadarbība dzimumu līdztiesības
jomā ar Fridriha Eberta fonda Latvijas pārstāvniecības vadību. 2008.
gadā ar fonda atbalstu LBAS noorganizēja ITUC Sieviešu sadarbības
tīkla Baltijas apakšreģiona sanāksmi Jūrmalā, arī LBAS dzimumu
līdztiesības padomes pārstāvēm
bija iespēja tikties ar Baltijas valstu
un Polijas dzimumu līdztiesības
un sieviešu kustības arodbiedrību
aktīvistēm un pārrunāt aktualitātes un dalīties pieredzē minētajā
jomā. Arī 2009., 2010. un 2011.
gadā ar F. Eberta fonda atbalstu ir
notikuši vairāki svarīgi pasākumi:
2009. gada martā LBAS Dzimumu
līdztiesības padome atzīmējusi savu 10 gadu pastāvēšanas jubileju
ar diskusiju „Vai pastāv vienādas
iespējas vīriešiem un sievietēm
darba tirgū?” Sanāksmes dalībnieku secinājumi ir aktuāli vēl šobrīd:
krīzes situācijā sievietes un vīrieši
nav vienādā situācijā – sievietes ir
vairāk pakļautas krīzes nelabvēlīgajai ietekmei, tāpēc arodbiedrībām rūpīgā jāseko procesiem, kad
darbinieki tiek atbrīvoti no darba,
procesam jābūt pārskatāmam, lai
izvairītos no dzimumu diskriminācijas, jāveicina aktīvāka sieviešu
līdzdalība lēmumu pieņemšanas
procesos, jāstiprina dzimumu
līdztiesības integrēšana koplīgumos.
2010. gada martā, atzīmējot
LBAS 20.gadadienu, LBAS noturēja diskusiju „Strādājošo sieviešu
problēmas un to risinājumi Latvijas neatkarības 20 gados”, kur tika
aicinātas piedalīties arodbiedrību
sievietes, kuras aktīvi divdesmit
gadu laikā bija darbojušās un tās,
kuras vēl joprojām darbojas šajā
jomā, stiprinot sieviešu un dzimumu līdztiesības jautājumus gan
Latvijā, gan starptautiskā līmenī.
2011. gadā Daugavpilī tika noorganizēta interesanta diskusija
„Nevienlīdzīga attieksme darba
tirgū Latgales reģionā”, kur nevienlīdzīga attieksme darba tirgū
ir bieža parādība, tā ir raksturīga
gan pēc dzimuma, gan vecuma,
gan arī politiskās pārliecības.
LBAS Dzimumu līdztiesības
padome katru gadu ar dažādiem
nopietniem pasākumiem ir atzīmējusi Starptautisko Sieviešu soli-

daritātes dienu – 8.martu, kā arī
nosūtījusi LR valdībai vēstuli un
prasības par vienādu iespēju nodrošināšanu un vēstuli VAS „Latvijas pasts” vadībai par uzņēmumā
strādājošo sieviešu darba apstākļu
uzlabošanu, norādot uz sieviešu
diskriminēšanu darba vietā un rosinot uz labvēlīga koplīguma noslēgšanu.
LBAS eksperti darbojas Eiropas
Arodbiedrību
konfederācijas
(ETUC) Sieviešu komitejā, ITUC/
PERC Sieviešu sadarbības tīklā.
2008. gadā piedalījāmies PERC
Sieviešu komitejas izveidošanā,
bet 2009. gadā - ITUC 1. pasaules
sieviešu konferencē.
Tomēr ekonomiskās un finanšu
krīzes rezultātā, kas jūtami ietekmē arī LBAS Dzimumu līdztiesības padomes darbību, aktivitātes
pēdējo gadu laikā ir apsīkušas, padomes darbs ir reorganizēts un
sanāksmju skaits, kā arī izskatāmo
jautājumu klāsts ir mazinājies.
Diemžēl dažu dalīborganizāciju
vidū joprojām valda stereotipiski
uzskati par dzimumu lomu, līdz ar
to dzimumu līdztiesības jautājumiem netiek pievērsta pietiekoša
uzmanība. Nav izdevies padomes
darbā iesaistīt vīriešus, kā arī

transporta nozaru pārstāvjus, kur
dzimumu līdztiesības jautājumiem
ir būtiska loma, nav panākta pilnīga dzimumu līdztiesības integrēšana koplīgumos, nav panākta
sieviešu un/vai dzimumu līdztiesības struktūru sadarbības tīkla izveidošana arodbiedrībās, pašā
Dzimumu līdztiesības padomē iestājusies rutīna – no dalīborganizācijām netiek saņemti ieteikumi
un priekšlikumi darbības nodrošināšanai. Tomēr vienlīdzīga attieksme ir spēcīgs jēdziens – tas ir nostiprināts ES līgumos dažādos
veidos. ES direktīvas un SDO
standarti pieprasa nodrošināt
saikni starp sociālajām politikām
un pozitīvām darbībām, radot iespēju visiem darbiniekiem izbaudīt iespēju vienlīdzību.
LBAS uzskata, ka cīņai par līdztiesību nepieciešamas jaunas tiesiskas un politiskas iniciatīvas gan
ES, gan nacionālā līmenī, kā arī
lielāka apņemšanās nodrošināt
līdztiesību praksē. Un jāsāk būtu
ar LBAS Dzimumu līdztiesības
programmas radikālu pārskatīšanu un izmaiņu veikšanu atbilstoši
pašreizējai situācijai, lai LBAS
darbs šajā jomā tiktu uzlabots un
novērtēts.

LBAS Dzimumu līdztiesības padome 2010. gadā viesojās uzņēmumā "Olainfarm"
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EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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
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