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ekspertīzes   8.lpp.           lBAs stAtistikA 9.lpp
reģionos  4.lpp. ģenerālvienošAnās kā instruments ēnu ekonomikAs ApkArošAnā 6.lpp. 

 LBAS vAdīBA un dALīBorgAnizāciju vAdītāji. AttēLā (no kreiSāS): 1. rindā – S. SemjonovS - Dzelzceļnieku un satiksmes nozares aroDbieDrības priekšsēDētājs, 

m. muceniece - tirDzniecības Darbinieku aroDbieDrības priekšsēDētāja, l. marcinkēviča – lbas priekšsēDētāja vietniece, p. krīgers – lbas priekšsēDētājs, j. staliDzāne 

– aroDbieDrības „enerģija” priekšsēDētāja, l. legzDiņa - pašvalDību Darbinieku aroDbieDrības priekšsēDētāja, D. brūvele -  ārstniecības un aprūpes Darbinieku 

aroDsavienības priekšsēDētāja. 2. rinDā: j. krastiņš - izglītības un zinātnes Darbinieku aroDbieDrības priekšsēDētājas vietnieks, a. muhlinkins – lbas revīzijas 

komisijas priekšsēDētājs, j. servuts – celtnieku aroDbieDrības priekšsēDētājs, j. kalniņš - sabieDrisko pakalpojumu un transporta Darbinieku aroDbieDrības lakrs 

priekšsēDētājs, a. sīmansons - mežu nozaru aroDu bieDrības priekšsēDētājs, a. misēvičs - kultūras Darbinieku aroDbieDrību feDerācijas priekšsēDētājs, v. keris - ve-

selības un sociālās aprūpes Darbinieku aroDbieDrības priekšsēDētājs, a. holoDņuks - ūDens transporta aroDbieDrību feDerācijas priekšsēDētājs, v. sokolovs 

- lauksaimniecības un pārtikas nozaru aroDbieDrības priekšsēDētājs..  fotomirklī klāt nebija: e. balDzēns - lbas priekšsēDētāja vietnieks, v. goļakovs - aviācijas 

Darbinieku aroDbieDrību feDerācijas priekšsēDētājs, j. kaDiķis – ceļu Darbinieku aroDu apvienības priekšsēDētājs, r. pfeifere – inDustriālo nozaru aroDbieDrības 

priekšsēDētāja, a. sūna – apvienotās policistu aroDbieDrības preziDents, z. semjonova – sakaru Darbinieku aroDbieDrības preziDente, i. pavlovs – tirDzniecības 

flotes jūrnieku aroDbieDrības preziDents, a. jirgensons – valsts iestāžu, pašvalDību, uzņēmumu un finanšu Darbinieku aroDbieDrības priekšsēDētājs. i. mikiško, 

izglītības un zinātnes Darbinieku aroDbieDrības priekšsēDētāja. 

 foto f64 (17.05.2010.)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai kopējā 
darbā aizvadītos 5 pēdējos gadus noteikti 
jāvērtē no uzvarētāju pozīcijām. 
 Mēs uzvarējām paši sevi, jo pierādījām, 
ka varam darīt lielas lietas! Par mums 
sāka runāt, ar mums sāka rēķināties.
Izrādījās, ka mēs gan gribam, gan varam!  
 Varam, vienojoties par kopēju mērķi, 
darīt labus darbus, pierādot visiem, ka 
mūsu organizācija ir liela un spēcīga, ka 

mēs, prasmīgi izmantojot savas iespējas, 
varam ļoti būtiski ietekmēt dažādas 
norises valstī, veidot sabiedrisko domu 
un nopietni aizstāvēt strādājošo cilvēku 
tiesības un intereses. 

PēteriS krīgerS,  

lbas priekšsēDētājs
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PAr SociāLā diALogA AttīStīBu!
LBAS kā nacionāla līmeņa 
organizācijai ir bijusi iespēja 
turpināt iesākto eSF līdzekļu 
apguves ziņā. tāds ir arī eSF 
projekts „Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības administra-
tīvās kapacitātes stiprināšana”, 
kas ir kā labs turpinājums 
tādam pašam LBAS projektam 
iepriekšējā struktūrfondu 
plānošanas periodā. Projekts 
uzsākts līdz ar 2009. gada 
sākumu, un tā ieviešana turpi-
nāsies līdz 2015. gada 30. 
jūnijam.

Liene LieknA,  

ProjektA vAdītājA 

Projekta „Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” mērķis 
ir veicināt sociālā dialoga attīstību 
reģionu līmenī, kā arī stiprināt 
LBAS kā sociālā partnera iespējas 
piedalīties rīcībpolitikas izstrādē 
un īstenošanā valsts un reģionālā 
līmenī. Ar projekta mērķa palī-
dzību līdz projekta beigām jāsa-
sniedz iznākuma rādītājs – 5 re-
ģionālās LBAS struktūras un re-
zultatīvais rādītājs – 21% darbi-
nieku, kurus aptver koplīgums no 
valstī kopējā nodarbināto skaita. 

jAunu Biedru ieSAiSte
2009. gada sākumā darbu sāka 5 
reģionālie arodbiedrību koordi-
natori: Kurzemē, Zemgalē, Vidze-
mē, Latgalē un Rīgā. Viņu galve-
nie darba uzdevumi ir jaunu bied-
ru iesaiste arodbiedrībās; došanās 
uz uzņēmumiem un tikšanās ar 
arodorganizāciju vadītājiem, 
arodbiedrības biedriem, strādājo-
šajiem un darba devējiem; darbs 
pie nozaru arodbiedrību un  
arodorganizāciju sadarbības stip-
rināšanas; sadarbība ar uzņēmē-
jiem, darba devēju organizācijām, 
pašvaldībām un citām nevalstis-
kajām organizācijām; darba kop-
līgumu noslēgšanas sekmēšana 

uzņēmumos; izbraukuma semi-
nāru organizēšana darba vietās un 
piedalīšanās tajos, sniedzot kon-
sultācijas par arodbiedrību darbī-
bu; apmācību organizēšana aro-
dorganizāciju vadītājiem, speciā-
listiem un arodbiedrību biedriem 
u.c. 

SAdArBīBA 
Ar PAŠvALdīBām
Tāpat reģionālo koordinatoru 
darbs nav iedomājams bez sadar-
bības ar vietējām pašvaldībām, 
reģionālajām VDI un VID gadīju-
mos, kad ir aizdomas par kāda 
uzņēmuma nelikumībām. Cieša 
sadarbība ir arī ar LDDK līdzīga 
projekta reģionālajiem konsultan-
tiem sociālā dialoga jautājumos. 
Šādas dažādas sadarbības formas 
veicinājušas reģionālo trīspušu 
sadarbības padomju veidošanos. 
Arodbiedrības pārstāvībai šādā 
reģionālā trīspusējā sociālajā dia-
logā ir ārkārtīgi liela nozīme. Ti-
kai esot klāt reģionu un pilsētu 
pašvaldību rīcībpolitikas izstrādē, 
ir iespēja iniciēt arodbiedrībām  
būtiskas normas un aizstāvēt strā-
dājošo intereses kopumā. Līdz 
šim tikušas izveidotas trīspusējās 
sadarbības padomes Liepājā, Jel-
gavā, Jūrmalā, Rēzeknē, Daugav-
pilī, Jēkabpilī un aktīvs darbs no-
tiek pie šādu padomju izveides 
Dobelē, Talsos un citviet Latvijā. 
Katru mēnesi reģionālie koordi-
natori iesniedz pārskatu par  kon-
krētajā mēnesī paveikto, un divas 
reizes gadā tiek organizētas reģio-
nālo koordinatoru darba grupas, 
lai izvērtētu paveiktā kvalitāti un 
apmainītos idejām efektīvas re-
ģionālo koordinatoru darbības 
nodrošināšanā.

dALīBorgAnizāciju 
ieSAiSte
LBAS dalīborganizācijas spēlē va-
došo lomu projekta mērķu un re-
zultatīvo rādītāju sasniegšanā, līdz 
ar to projekta aktivitātes lielāko-
ties tiek ieviestas, iesaistot da-
līborganizāciju vadītājus, speciā-
listus un arodbiedrības biedrus. 
Vistiešākā arodorganizāciju ie-
saiste ir aktivitātēs, kas saistītas ar 
semināru un apmācību kursu or-

ganizēšanu. No projekta sākuma 
semināros piedalījušies 938 arod-
biedrību cilvēki no 11 dalīborga-
nizācijām tēmās, kas saistītas ar 
reģionālo struktūru kapacitātes 
stiprināšanu un jaunu biedru ie-
saistīšanu; sociālekonomiskajām 
aktualitātēm; darbinieku līdzdalī-
bu uzņēmumu darbības nodroši-
nāšanā; sociālās drošības tenden-
cēm un to piemērošanu arodbied-
rību darbībā; arodbiedrību iesaisti 
nodarbinātības jautājumos un tā-
lākizglītības jautājumu risināšanā; 
sabiedriskajām attiecībām un to 
nozīmi arodbiedrību darbībā; vie-
nādu iespēju nodrošināšanu soci-
ālā dialoga veidošanas procesā un 
iekļaušanu darba koplīgumos; in-
formācijas tehnoloģiju risinājumu 
piemērošanu arodbiedrību darbī-
bas efektivitātes uzlabošanai un 
videi draudzīgu darba apstākļu un 
risinājumu ieviešanu darba vietās. 
Augstu pievienoto vērtību piešķir 
iespēja katram semināram izstrā-
dāt informatīvo materiālu ar kon-
krētajai dalīborganizācijai un/vai 
nozarei būtisku informāciju. Ko-
pā projektā tiks organizēti 93 se-
mināri, kas nozīmē, ka arī turp-
māk LBAS arodbiedrības bied-
riem visā Latvijā būs iespēja mācī-
ties, tādējādi netieši veicinot 
sociālekonomiskās situācijas uz-
labošanos kā darba vidē, tā valstī 
kopumā.

APmācīBu kurSi
LBAS dalīborganizāciju tieša iesais-
te notiek arī organizējot apmācību 
kursus par 3 dažādām tēmām:  
„Divpusējā un trīspusējā sociālā 
dialoga attīstība – nacionālā, reģio-
nālā un uzņēmumu līmenī” ar mēr-
ķi paaugstināt darba ņēmēju pār-
stāvju zināšanas sociālā dialoga risi-
nāšanas jautājumos, lai pēc iespējas 
sekmīgāk to īstenotu savā uzņēmu-
mā, reģionā vai valstī; „Mehānisms 
sociālo partneru iesaistei rīcībpoli-
tikas izstrādē un īstenošanā”, lai  uz-
labotu darba ņēmēju pārstāvju zi-
nāšanas par iespējām iesaistīties rī-
cībpolitikas izstrādē un īstenošanā 
valsts un pašvaldību līmenī un 
„Arodbiedrību struktūru kapacitā-
tes stiprināšana” paaugstinot darba 
ņēmēju pārstāvju zināšanas par ie-
spējām un nepieciešamību stiprināt 
arodbiedrību kapacitāti, iesaistot 
jaunus biedrus, plānojot sadarbību 
ar citām arodbiedrībām un darba 
devēju organizācijām. Kopumā 
projektā tiks īstenoti 123 apmācību 
kursi. Katrs apmācību kurss ilgst 18 
astronomiskās stundas, un to ievie-
šana notiek atbilstoši speciāli izstrā-
dātiem metodiskajiem materiāliem 
katrai apmācību programmai, kas 
paredzētas atsevišķi apmācību da-
lībniekiem un pasniedzējiem. No 
projekta sākuma apmācību kursos 
piedalījušies 1197 arodbiedrību 
biedri no 16 dalīborganizācijām. 

 LiePājAS univerSitāte prezentē komanDas vizītkarti latvijas izglītības 

Darbinieku aroDbieDrības aroDorganizāciju līDeru seminārā kurzemē 2011. 

gaDa augustā. seminārs notika ar esf projekta „latvijas brīvo aroDbieDrību 

savienības aDministratīvās kapacitātes stiprināšana” atbalstu

 foto lizDa arhīvs
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SociāLā PArtnerīBA
Atzinību un aktīvu LBAS dalībor-
ganizāciju iesaisti iemantojis arī 
sociālās partnerības pasākums, 
kas tiek organizēts reizi gadā. Šīs 
aktivitātes mērķis ir apzināt, pozi-
tīvi novērtēt un publiskot LBAS 
un dalīborganizāciju sadarbības 
partnerus, kas attiecīgajā gadā 
īpaši veiksmīgi darbojušies soci-
ālā dialoga attīstīšanas jomā, kā 
arī lai mudinātu citus partnerus 
rīkoties līdzīgi.

inFormAtīvāS dienAS
Četras reizes gadā LBAS sadarbī-
bā ar dalīborganizāciju pārstāv-
jiem organizē reģionālās infor-
matīvās dienas, ar mērķi infor-
mēt sabiedrību par LBAS reģio-
nālo koordinatoru darbību un 
iespējām saņemt kvalitatīvas 
konsultācijas sociālā dialoga jau-
tājumos. Pasākuma laikā pieaici-
nātie speciālisti un konsultanti 
atbild uz jautājumiem, kas saistīti 
ar sociālo dialogu, darba koplī-
guma priekšrocībām uzņēmu-
mos, izplata informatīvus mate-
riālus, kā arī sniedz sīkāku infor-
māciju par LBAS reģionālo 
struktūru darbu un pakalpoju-
miem.

Tāpat arī informatīvā biļetena 
„LBAS Vēstis” tapšana nav iedo-
mājama bez LBAS dalīborganizā-
ciju līdzdalības. Biļetenā iekļautā 
informācija vēsta par aktualitātēm 

reģionālā trīspusējā sociālā dialo-
ga attīstībā, labās prakses piemē-
riem pie mums un ārvalstīs, akti-
vitātēm sociālo partneru iesaistē 
rīcībpolitikas izstrādē un īsteno-
šanā, esošās situācijas analīzi un 
norādēm uz tendencēm. Biļetens 
tiek izdots reizi ceturksnī un kopš 
projekta sākuma izdoti 10 šādi bi-
ļeteni. Tie pieejami LBAS interne-
ta vietnē http://www.lbas.lv/pro-
jects/strengthening_of_capacity.

PieredzeS APmAiŅA
Ņemot vērā to, ka ārvalstīs reģio-
nālajam sociālajam dialogam ir 
senākas tradīcijas un tas ir vairāk 
attīstīts,  projekts paredz arī piere-
dzes apmaiņas un sadarbības ka-
pacitātes stiprināšanu. Šīs aktivi-
tātes ietvaros LBAS vadībai un 
speciālistiem ir iespēja apmeklēt 
arodbiedrībām nozīmīgus starp-
tautiskus pasākumus, kas organi-
zēti divas reizes gadā. Līdz šim 
LBAS pārstāvju dalība notikusi 
ETUC starpkongresu darbības iz-
vērtēšanas konferencē „Cīnīties 
pret krīzi” Francijā; dodoties pie-
redzes apmaiņas vizītē uz Norvē-
ģijas arodbiedrību konfederāciju 
LO Norway; piedaloties ETUC 
organizētā seminārā „Kādas ie-
spējas sabiedriskajiem pakalpoju-
miem?” Spānijā,  Beļģijas Kristīgo 
arodbiedrību konfederācijas 
„ACV – CSC” 34. kongresā ar de-
vīzi „Celsim rītdienu. Ir iespējama 

citāda nākotne.” un Eiropas Arod-
biedrību konfederācijas (ETUC) 
12. kongresā, Grieķijā.

ekSPertīzeS
Lai mērķtiecīgi strādātu pie trīs-
pusējā sociālā dialoga pilnveides 
un attīstības nacionālajā, reģionu 
un uzņēmumu līmenī, kā arī aktī-
vi iesaistītos rīcībpolitikas izstrā-
dē un īstenošanā, nepieciešamas 
vispusīgas zināšanas par Latvijā 
un Eiropas Savienībā spēkā eso-
šiem normatīvajiem tiesību ak-
tiem, politikas dokumentiem, 
konvencijām un nostādnēm. Tā-
dēļ aktivitātes ietvaros tiek veiktas 
regulāras normatīvo aktu, politi-
kas dokumentu un konvenciju ek-
spertīzes divās jomās: Eiropas Sa-
vienības normatīvie akti un poli-
tikas dokumenti, kā arī sociālā un 
darba tirgus attīstība. Jāatzīst, ka 
ziņojumi par minētajām tēmām 
atzinīgi tikuši novērtēti un izman-
toti atsevišķās valsts pārvaldes 
struktūrās, kā arī sociālo partneru 
vidū. Sagatavotie ziņojumi pieeja-
mi LBAS interneta vietnē http://
www.lbas.lv/resources.

metodiSkie mAteriāLi
Izpētes darbs saistīts arī ar meto-
disko materiālu un rokasgrāmatu 
izstrādi ar mērķi paaugstināt dar-
ba ņēmēju un viņu pārstāvju iz-
pratni un informētību par sociālā 
dialoga līmeņiem, sociālā dialoga 
veidošanu reģionos un Eiropas 
Savienības direktīvu ieviešanu 
darba vietās. Projektā tiks izdoti 
kopskaitā 6 šādi materiāli. No 
tiem jau izdoti: „Rokasgrāmata 
par Eiropas sociālo partneru dar-
ba programmas 2009. – 2010. ga-
dam un Eiropas sociālo partneru 
pamatnolīgumu īstenošanu un ie-
viešanu praksē”  (2010. gadā); 
„Sociālās drošības politika Latvijā 
krīzes apstākļos” (2011. gadā); 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības korporatīvā rokasgrāmata. 

inFormAtīvā kAmPAŅA
Šogad projektā ieviestas divas jau-
nas aktivitātes. Viena no tām - in-
formatīvā kampaņa, kuras ietva-
ros plašsaziņas līdzekļos tiek ak-
tualizēts jautājums par sociālā 

dialoga nozīmi un labvēlīgu ietek-
mi uz ikvienu strādājošo, kā arī 
par sociālo partneru nepiecieša-
mību un iespējām iesaistīties poli-
tiskajos procesos gan valsts, gan 
reģionu, gan katra uzņēmuma lī-
menī. Reklāmas kampaņā izman-
tota vides reklāma, interneta, re-
ģionālās preses u.c. mediji, lai sa-
sniegtu maksimālu frekvenci 
mērķauditorijā. Paralēli reklāmas 
kampaņai tika realizētas dažādas 
publicitātes aktivitātes, kuras ar 
iesaistītajiem ekspertiem un re-
ģionālajiem viedokļu līderiem pa-
stiprināja kampaņas vēstījumu, kā 
arī sniedza reģionu iedzīvotājiem 
praktisku informāciju un pado-
mus par sociālā dialoga priekšro-
cību izmantošanu.

videoFiLmA
Otra aktivitāte, kas zināmā mērā 
arī vēsta par sociālā dialoga nozī-
mi, ir videofilmas izveidošana. 
Filma skaidro darba ņēmēju iegu-
vumus, apvienojoties arodorgani-
zācijās, kā arī zaudējumus, strādā-
jot bez koplīguma. Videofilma ie-
vietota internetā, kā arī tiks de-
monstrēta informatīvajās dienās, 
izstādēs, reģionālajos kultūras pa-
sākumos un citos sabiedrības in-
formēšanas pasākumos. Līdz ar 
2011. gada beigām noslēgsies arī 
abas aktivitātes, taču pienesumu 
arodbiedrību darbībā tās nesīs vēl 
ilgi pēc tam.

rezuLtAtīvie rādītāji
Ja sākumā pieminētais projekta 
iznākuma rādītājs – 5 reģionālās 
arodbiedrību struktūras ir izvei-
dotas un pārliecinoši darbojas, 
tad neatbildēts paliek jautājums 
par projekta rezultatīvo rādītāju. 
Tam 2015. gadā, projektam no-
slēdzoties, ir jāsasniedz 21% 
darbinieku, kurus aptver koplī-
gums no valstī kopējā nodarbi-
nāto skaita. Paldies LBAS da-
līborganizācijām par ikgadējiem 
statistikas datiem un Centrālajai 
Statistikas pārvaldei, kas ļauj 
noteikt konkrētā gada procen-
tuālo atzīmi. 2011. gadā šī atzī-
me ir 16,9%, un tikai vienoti 
arodbiedrību mērķi attaisnos ie-
guldītos līdzekļus.  

 APmācīBu SeminārS "aroDbieDrību struktūru kapacitātes stiprināšana"  

latvijas inDustriālo nozaru aroDbieDrībā noritēja esf projekta  „latvijas 

brīvo aroDbieDrību savienības aDministratīvās kapacitātes stiprināšana” 

ietvaros. attēlā semināra Dalībnieki starpbrīDī. 
foto lia arhīvs



jāniS meijA,  
LBAS reģionāLAiS  
koordinAtorS zemgALē: 
- Veiksmīgas sadarbības rezultātā 
ar Jelgavas pilsētas domi un Jelga-
vas ražotāju un tirgotāju asociāci-
ju, 2010. gada 29. decembrī tika 
izveidota Jelgavas pilsētas Trīspu-
sējās konsultatīvā sadarbības pa-
dome (JTKP), kuras galvenie 
mērķi un uzdevumi ir vecināt 
pašvaldības , darba devēju un 
arodbiedrību sadarbību. JTKP 
pirmajā darbības gadā ir pierādī-
jusi sevi kā patstāvīgu un funkcio-
nējošu organizāciju, jo ir panākta 
vairāku lēmumu pieņemšana, ku-
ri nodrošina kā darba ņēmēju, tā 
darba devēju interešu un vajadzī-
bu nodrošināšanu. 

2011. gada jūlijā tika noorgani-
zēta pirmā Dobeles lielāko arodor-
ganizāciju priekšsēdētāju sanāks-
me. Sanāksmes laikā pārrunājām 
iespējas un nepieciešamību veidot 
Dobeles arodbiedrību centru, kā 
arī Dobeles novada Trīspusējo 
konsultatīvo sadarbības padomi. 
Sadarbības rezultātā ar Jēkabpils 
lielāko arodorganizāciju priekšsē-
dētājiem ir panākta vienošanās par 
dalību Jēkabpils pilsētas Attīstības 
konsultatīvajā padomē, kura izvei-
dota 2011. gada 10. novembrī.

2010. gada 7. oktobrī Jelgavā ti-
ka izveidots Jelgavas arodbiedrību 
centrs ar mērķi izstrādāt saskaņotu 
arodbiedrību politiku reģionā, vei-
cināt sociālo dialogu ar Jelgavas 
pilsētas domi un darba devēju or-
ganizācijām, un paust un pārstāvēt 
reģiona arodorganizāciju kopējo 
viedokli un prasības. 

24. oktobrī Jelgavā, pilnsabiedrī-
bas „JIC Biznesa inkubators” tel-
pās, norisinājās LBAS reģionālās 
informatīvās dienas pasākums. Pa-
pildus tika veikts atskats uz Zem-
gales reģionā veiktajām un plāno-
tajām aktivitātēm, kā arī tika ap-
balvotas Zemgales reģiona 11 labā-
kās arodorganizācijas.

innA griŅokA, 
LBAS reģionāLā koordi-
nAtore LAtgALē: 
- Pagājušajā gadā ir izveidotas 2 
trīspusējās konsultatīvās padomes 
– Daugavpilī un Rēzeknē, mērķis 
ir viens – veicināt domes, darba 
devēju un arodbiedrību sadarbī-
bu.

Ļoti laba sadarbība izveidoju-
sies ar Daugavpils pilsētas domi, 
Daugavpils novada domi, Valsts 
darba inspekciju, Valsts nodarbi-
nātības aģentūru, Latvijas Darba 
devēju konfederāciju, Latgales 
mācību centru, ar pagastiem Dau-
gavpils novadā.

Labi piemēri sociālā dialoga at-
tīstīšanā un nodrošināšanā ir SIA 
„Daugavpils autobusu parks” un  
SIA „Verems” - šajā uzņēmumā 
pagājušajā gadā tika pārslēgts ar 
papildinājumiem jauns koplī-
gums. Taču sakarā ar sarežģīto 
ekonomisko situāciju dažos uzņē-
mumos koplīgumi ir apturēti, vai 
ir noteiktas izmaiņas, it īpaši, so-
ciālo garantiju sadaļā.

3. novembrī Daugavpilī LBAS 
vadība sveica 13 labākās reģiona 
arodorganizācijas.

Arodbiedrību priekšsēdētājiem 
rekomendēju biežāk rīkot infor-
matīvās dienas, kad darbinieki var 
sanākt kopā. Šajos apstākļos ļoti 
svarīgi ir cilvēkus stiprināt un uz-
mudrināt, radot kopības sajūtu un 
apziņu, ka viņi nav atstāti vieni ar 
savām problēmām.

Pēdējā laikā tomēr daudz arod-
biedrības biedru izstājas no arod-
biedrībām, savu izvēli pamatojot 
ar to, ka arodbiedrība neko neda-
ra un neaizsargā, piemēram, no 
darbinieku skaitu samazināšanas 
uzņēmumā. Savukārt arodbiedrī-
bu priekšsēdētāji žēlojas par 
problēmām un prasa palīdzību 
un padomu, kā rīkoties šajās si-
tuācijās, kā motivēt darbiniekus 
būt arodbiedrībā un kā  piesaistīt 
jaunus biedrus.

Ir uzņēmumi, kuros darba de-
vējs nekontaktējas ar arodbiedrī-
bas priekšsēdētāju, šajos gadīju-
mos iesakām sākt veidot sociālo 
dialogu ar darba devēju, piemē-
ram, sasaukt arodbiedrības sapul-
ci kopā ar darba devēju vai viņa 
pārstāvjiem. Darbinieki bieži sū-
dzas par arodbiedrību priekšsēdē-
tāju lielo vecumu, - ka tā dēļ vi-
ņiem nav entuziasma un spēka 
darboties strādājošo labā.

tomS meierS, 
LBAS reģionāLAiS 
koordinAtorS kurzemē, 
LiePājAS ArodcentrA 
vAdītājS: 

- Kurzemē apzinātas visa reģio-
na arodbiedrības, taču lielākā 
arodbiedrību aktivitāte jūtama 
tieši Liepājā.  20. oktobrī Liepājā 
tika apbalvotas 15 Kurzemes re-
ģiona arodorganizācijas, kas ir 
stabilas un ar labām tradīcijām. 
Atzinību par mūža ieguldījumu 
arodbiedrību kustībā saņēma 
Silvija Ivanova – ilggadēja Lie-
pājas reģiona Latvijas Tirdznie-
cības arodbiedrības priekšsēdē-
tāja.

Sadarbojoties ar arodorgani-
zācijām, ir panāktas vairākas 
svarīgas lietas Liepājā, piemē-
ram, arodbiedrībām iestājoties 
par iedzīvotāju interesēm, tika 
sakārtots jautājums ar sabiedris-
ko transportu pilsētā. 

Liepājas arodbiedrību centrā 
darbojas 20 organizācijas, kas ir 
tikpat, cik 2005. gadā. Liepājas 
arodcentra  organizācijas cieši 
sadarbojas ar Saeimas deputā-
tiem, tādējādi atrodoties politis-
ko notikumu epicentrā.

2009. gada 10. septembrī 
arodbiedrību labā sadarbība ar 
pašvaldību rezultējās Liepājas 
trīspusējās konsultatīvās pado-
mes izveidošanā. Pēc arodcentra 
iniciatīvas, 2010. gadā Liepājas 
pilsētas dome saņēma LBAS bal-

vu kā viens no labākajiem sadar-
bības partneriem.

tAtjAnA AnderSone, 
LBAS reģionāLā koordi-
nAtore vidzemē: 

- Tiekos ar darbiniekiem uzņē-
mumos un iestādēs, kur darbinie-
kus informēju  par arodbiedrību 
nozīmi, kāpēc darbiniekam ir vaja-
dzīga arodbiedrība un ko darbinieks 
iegūst no tā, ja viņš darbojas kādā 
no nozares arodbiedrībām. Esmu 
apmeklējusi vairāk nekā 30 uzņē-
mumus un iestādes, kur individuāli 
esmu uzrunājusi vairāk nekā 200 
cilvēkus - gan darbiniekus, gan 
arodbiedrību biedrus. Piecu mēne-
šu laikā dažādās arodorganizācijās 
ir iestājušies 33 jauni biedri.

Darba vietās, kur nav arodbied-
rības, sarunu laikā novērtēju si-
tuāciju, ja kādam no darbiniekiem 
parādās līdera iezīmes – aicinu tās 
lietderīgi izmantot un uzņemties 
arodorganizācijas izveidošanu, vai 
organizēt pievienošanos kādai no 
jau izveidotajām struktūrām.

Tikšanās reizēs vienmēr notiek 
dialogs par darba koplīguma no-
zīmi. Svarīgu lomu paveica arod-
biedrības, noslēdzot pirmo darba 
koplīgumu ar Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības dienestu š.g. 
27.oktobrī. 

Katru mēnesi tiekos ar LDDK 
pārstāvjiem reģionā, pārrunājam 
aktuālos jautājumus. Notiek sa-
darbība ar Uzņēmēju konsultatīvo 
padomi Valmieras pilsētas pašval-
dībā. Svarīgi, ka pašvaldība un uz-
ņēmēji atbalsta arodbiedrību pār-
stāvju piedalīšanos sēdēs un uz-
klausa viedokli.

Katru mēnesi tiek rīkota sa-
nāksme Vidzemes KC lielāko aro-
dorganizāciju priekšsēdētājiem, 
kurā notiek savstarpējās informā-
cijas apmaiņa un tiek sniegtas 
konsultācijas, kā stiprināt arod-
biedrības kapacitāti. 
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2008. gada 1. septembrī LBAS 
uzsāka īstenot eiropas Soci-
ālā fonda projektu „darba 
attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska 
piemērošana nozarēs un 
uzņēmumos”. 

ingA SvirSkA, 

projekta vaDītāja

Laika posmā no 2008. gada sep-
tembra līdz 2011. gada septem-
brim projekta ietvaros LBAS 
eksperti ir snieguši 7195 kon-
sultācijas darba tiesību un dar-
ba drošības jautājumos, tajā 
skaitā 1798 darba strīdi ir risi-
nāti praktiski, sastādot prasības 
pieteikumus tiesai. Konsultāciju 
laikā konsultanti, atsaucoties uz 
darba tiesību un drošību regu-
lējošajiem normatīvajiem ak-
tiem, ir snieguši strādājošajiem 
844 konsultācijas, kā novērst 
darba tiesību un drošības pār-
kāpumus darba vietās. Konsul-
tatīvajos centros, kuri atrodas 
piecos Latvijas reģionos - Rīgā, 
Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā 
un Liepājā, ir pieejami visi pro-
jekta ietvaros izdotie informatī-
vie un metodiskie materiāli, tā-
di kā „Darba koplīguma loma 
darba tiesiskajās attiecībās”, 
„Darba likums ar komentāriem”, 
„Darba aizsardzības rokasgrā-
mata darbinieku pārstāvjiem un 
uzticības personām”, „Eiropas 
Savienības tiesas prakse darba 
tiesībās” un sešas darba aizsar-
dzības grāmatas „ Darba drošī-
ba”, „Psihosociālā darba vide”, 
„Darba higiēna”, „Darba aps-
tākļi un veselība darbā”, „Darba 
aizsardzības apmācību meto-
des”, „Ergonomika darbā”. Visi 
izdotie informatīvie materiāli 
un grāmatas tika izplatītas dar-
biniekiem, arodorganizāciju va-
dītājiem, darbinieku pārstāv-
jiem un uzticības personām, kā 

arī dāvinātas bibliotēkām. Jāuz-
sver, ka izdotie materiāli tika 
augstu novērtēti. 

Konsultatīvajos centros ir 
pieejamas darba vides pārbau-
dei nepieciešamās mērīšanas 
ierīces un instrumenti. Konsul-
tanti sniedz konsultācijas ne ti-
kai klātienē konsultatīvajos 
centros un izbraukuma konsul-
tācijās, bet arī atbild uz iesnieg-
tajiem jautājumiem LBAS mājas 
lapas sadaļā un konsultē pa tāl-
runi.

Projekta ietvaros ir iekārtota 
mācību klase Rīgā – atsevišķa 
konsultāciju telpa, kurā tiek 
sniegtas konsultācijas lielākām 
cilvēku grupām no uzņēmu-
miem. Mācību klasē tika orga-
nizētas apmācību programmas 
"Sociālais dialogs par darba tie-
sību jautājumiem uzņēmumos" 
semināri. Laika periodā no 
2008. gada septembra līdz 2011. 
gada septembrim tika izglītoti 
350 darba ņēmēju pārstāvji. Iz-
glītības programmas „Arod-
biedrību nozaru vadītājiem un 
darbiniekiem par arodbiedrību 
uzdevumiem darba aizsardzības 
jomā” apmācīti 311 arodbiedrī-
bu nozaru vadītāji un darbinie-
ki. Savukārt izglītības pilnvei-
des apmācības licencētu 50 
stundu garu kursu "Darba aiz-
sardzība un drošība" pabeiguši 
un sertifikātu ieguvuši 277 dar-
ba ņēmēju pārstāvji un uzticī-
bas personas.

Informācija par konsultatīva-
jiem centriem, LBAS aktivitā-
tēm, problēmjautājumiem un to 
risinājumiem tiek sniegta LBAS 
mājas lapā, projekta aktivitātes 
ietvaros izdotajā informatīvajā 
biļetenā „Darbinieku avīze” vie-
nu reizi ceturksnī, radio raidī-
jumos un speciāli veidotajos 
trīsdesmit sešos raidījumos TV 
raidījumos.

Lai nodrošinātu informācijas 
pieejamību un palielinātu strā-
dājošo informētību par darba 
tiesībām un drošību, tika veido-
ti atsevišķi informēšanas un 
publicitātes pasākumi informa-
tīvās publicitātes kampaņas, ku-
ru ietvaros plašsaziņas līdzekļos 
tika aktualizēti darba tiesību un 
darba drošības jautājumi, kā arī 

popularizēti labās prakses pie-
mēri. 

Informēšanas kampaņas par 
darba tiesību jautājumiem ie-
tvaros LBAS darba tiesību un 
aizsardzības eksperti semināru 
veidā visā Latvijas teritorijā 
sniedza informāciju par ieguvu-
miem no darba līgumu slēgša-
nas un problēmām, kādas rodas, 
neievērojot darba tiesiskās at-
tiecības. 

Kampaņas – konkursu „Po-
tenciālo darbinieku izglītošana 
darba tiesību un darba drošības 
jautājumos, nodrošinot sagata-
vošanu darba tirgum” mērķau-
ditorija bija vispārizglītojošo 
skolu un profesionālo skolu au-
dzēkņi. Kopumā tika apmācīti 
un sagatavoti darba tirgum vai-
rāk nekā 2250 potenciālie dar-
binieki. Jāatzīmē, ka kampaņas 
tika veidotas konkursu veidā, 
tādējādi mudinot skolēnus ap-
gūt darba tiesību un drošības 
jautājumus atraktīvā veidā. 
Konkurss veicināja skolēnu un 
profesionālo izglītības mācību 
iestāžu audzēkņu – topošo dar-
binieku zināšanu apguvi un iz-
pratni darba tiesību un drošības 
jautājumos, un tādā veidā saga-
tavoja viņus turpmākai darba 
dzīvei. 

Kampaņas jaunāko klašu sko-
lēniem, savukārt, nodrošināja 
bērnu izglītošanu no mazotnes 
– kā sevi pasargāt no dažādiem 
riskiem un drošības apdraudē-
jumiem. Kampaņas ietvaros 
klātienē tika apmācīti apmēram 
5000 jaunāko klašu skolēni. 

Ikgadējās  konferences (2009., 
2010., 2011. gada aprīlī) veltītas 
Vispasaules darba aizsardzības 
dienai notika visā Latvijas teri-
torijā. Pārskata periodā konfe-
rences apmeklēja vairāk kā 1050 
dalībnieku. Tajās tika apskatīti 
darba aizsardzības jautājumi ar 
mērķi novērtēt darba aizsardzī-
bas, veselības un darba drošības 
situāciju valstī, ratificēto SDO 
konvenciju ievērošanu, aktuali-
zēt preventīvo DA pasākumu 
nozīmi, kā arī veicināt trīspusē-
jās sadarbības principus. 

LBAS sagatavoja ekspozīcijas 
un piedalījās sešās izstādēs 
(2009., 2010., 2011.). Katrā iz-

stādē apmeklētāju skaits bija 
aptuveni 15 000, notika meto-
disku un informatīvu materiālu 
izplatīšana, kā arī tika sniegtas 
konsultācijas darba drošības jo-
mā, skaidrota divpusējā sociālā 
dialoga loma uzņēmuma līme-
nī. 

Īpaši nozīmīga bija divu die-
nu Starptautisko forumu orga-
nizēšana (2009.gadā un 2011.
gadā), kuru ietvaros varēja ie-
pazīties ar inovācijām darba 
tiesību jomā. Forums veicināja 
starptautiskās pieredzes un la-
bās prakses piemēru apmaiņu, 
kā arī sekmēja savstarpējo sa-
darbību darba drošības jomā. 
Forumos kā lektori tika aicināti 
piedalīties ārvalstu pasniedzēji 
un eksperti. Katrā konferencē 
piedalījās vairāk nekā 200 da-
lībnieki.

Jāatzīst, ka projekta darbība 
minētajā periodā ir attaisnoju-
sies un sasniegusi savu mērķi, 
jo sniegts praktisks atbalsts 
arodbiedrību vadītājiem, aktī-
vistiem, speciālistiem, strādājo-
šajiem, kā arī potenciālajiem 
darbiniekiem, kas pārliecinoši 
atspoguļojas projekta rezultatī-
vajos rādītājos. 
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1. novembrī LBAS organizēja 
starptautisku forumu „„Arod-
biedrību loma ēnu ekonomikas 
apkarošanā”, kurā nozīmīgu 
vietu ieņēma jautājums par 
ģenerālvienošanos kā instru-
mentu šī tik nozīmīgā jautāju-
ma risināšanā. 

nAtAļjA mickevičA, 

lbas es normatīvo aktu un politikas 

Dokumentu eksperte 

                  

Diemžēl situācija ar ģenerālvieno-
šanās slēgšanas statistiku Latvijā 
nav iepriecinoša. LBAS dalīborga-
nizācijās ir noslēgtas 17 vienošanās. 
No tām tikai trīs ir nozares ģenerāl-
vienošanās, kuras paredz darba tie-
sības un sociālās garantijas darbi-
niekiem. Piemērām, Latvijas Būv-
nieku asociācijas un Latvijas Celt-
nieku arodbiedrības noslēgtā 
ģenerālvienošanās nosaka darbinie-
ku stundas likmi pa profesijām celt-
niecības nozarē. Diemžēl apgrozīju-
ma lielā krituma dēļ ģenerālvieno-
šanās darbība ir apstādināta. Vieno-
šanās efektivitāte zuda, kad no 
darba devēju organizācijas izstājās 
daudzi biedri.

Labklājības ministrijas un Latvi-
jas Veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrības, Latvijas 
Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmu-
mu un finanšu darbinieku arod-
biedrības un Latvijas Ārstniecības 
un aprūpes darbinieku arodsavienī-
bas noslēgtā ģenerālvienošanās pa-
redz darba laiku, darba samaksu, 
kvalifikācijas paaugstināšanu, soci-
ālās garantijas darbiniekiem.

Savukārt vienīgā spēkā esošā vis-
pārsaistošā ģenerālvienošanās ir 
Latvijas Dzelzceļa nozares darba 
devēju organizācijas un Latvijas 
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 
arodbiedrības noslēgtā vienošanās. 
Tā regulē darbinieku darba samak-
su, indeksāciju, prēmēšanas sistē-
mu, papildus sociālās garantijas 
darbiniekiem (papildus atvaļināju-
mus, papildus atpūtas dienas).

diSkuSijA PAr ģenerāL-
vienoŠAnoS SLēgŠAnu
Kā parādīja diskusija LBAS orga-
nizētajā starptautiskajā forumā 
„Arodbiedrību loma ēnu ekono-
mikas apkarošanā” ģenerālvieno-
šanās slēgšanas katastrofālā statis-
tika nav saistīta ar esošo tiesisko 

regulējumu, bet gan ar savstarpējā 
izdevīguma trūkumu. Valsts pār-
valdes pārstāvji atzīst, ka šis ins-
truments šobrīd nav populārs. 
Savukārt darba devēji neredz, ko 
tieši ģenerālvienošanās noslēgša-
na var sniegt viņu darbībai. Tas 
liecina, ka par ģenerālvienošanās 
ietekmi nav izpratnes abās pusēs 
– gan darba devējiem, gan arod-
biedrībām, un ir nepieciešamas 
turpmākas sarunas.

Turklāt darba devēju organizā-
cijas „nevelk” līdz nepieciešama-
jam 50% darbinieku vai 60% ap-
grozījuma slieksnim. Piemērām, 
Latvijas Būvnieku asociācijas pār-
stāvis apšauba, ka tuvākajā nākot-
nē celtniecības nozarē darba de-
vēji varēs izpildīt kritērijus. Savu-
kārt, ja vieni darba devēji, kuri 
noslēdz ģenerālvienošanos, ofi-
ciāli maksā nodokļus un iegulda 
darbinieku darba apstākļu un dar-
ba drošības uzlabošanā, bet citi 
ietaupa uz nodokļu nemaksāšanas 
rēķina, „godīgie” darba devēji tiek 
nostādīti neizdevīgajā situācijā un 
arī nevēlas pildīt ģenerālvienoša-
nās prasības. Vienlaikus bieži vien 
attiecīgajās nozarēs, piemēram, 
sakaru nozarē, vispār nav darba 
devēju organizācijas.

Visbeidzot jāatzīst, ka arī pa-
šām arodbiedrībām dēļ to īsās 
pieredzes mūsdienu ekonomikas 
tirgū, bieži vien trūkst kapacitātes 
un uzņēmējdarbības zināšanu, lai 
sarunātos ar darba devēju atbil-
stošajā līmenī un sniegtu savus 
priekšlikumus par savstarpējiem 
izdevīguma punktiem. 

ArodBiedrīBu  
StūrAkmenS - koPLīgumi
Viens no arodbiedrību darbības 
stūrakmeņiem ir dalība koplīgu-
mu slēgšanas procesā. Veicot pār-
runas un slēdzot koplīgumus, 
darba devēji un arodbiedrības no-
saka abām pusēm pieņemamus 
un apmierinošus darba apstākļus 
un nosacījumus. Slēdzot koplīgu-
mu nozarē vai nacionālajā līmenī 
– ģenerālvienošanos - sociālie 
partneri var aptvert plašāku dar-
binieku un darba devēju loku. 

Parasti ģenerālvienošanos kā 
instrumentu uztver tikai kā vie-
nošanos par darba samaksas jau-
tājumiem. Taču, slēdzot ģenerāl-

vienošanos, darba devēji un arod-
biedrības var vienoties par plašu 
jautājumu spektru, piemēram: 
· darba laiku;
· apmācību un kvalifikācijas cel-
šanas iespējām;
· profesionālās kvalifikācijas un 
izglītības standartiem;
· atvaļinājumiem;
· apdrošināšanu;
· sociālām garantijām;
· sociālo partneru bezdarba un 
pensiju fondiem;
· bērnu pieskatīšanas iespējām.

ģenerāLvienoŠAnāS  
un PAPLAŠinātāS  
ģenerāLvienoŠAnāS 
SLēgŠAnAS reguLējumS

Koplīgumu slēgšana nozarē vai 
teritorijā (ģenerālvienošanās) ir 
paredzēta Darba likuma (DL) 18. 
panta otrajā daļā. Tā nosaka, ka 
ģenerālvienošanos slēdz darba 
devējs, darba devēju grupa, darba 
devēju organizācija vai darba de-
vēju organizāciju apvienība ar 
darbinieku arodbiedrību vai dar-
binieku arodbiedrību apvienību 
(savienību), ja ģenerālvienošanās 
pusēm:
1) ir atbilstošs pilnvarojums vai
2) ja tiesības slēgt ģenerālvienoša-
nos paredzētas šo apvienību (sa-
vienību) statūtos.

Taču nozarē noslēgtā ģenerāl-
vienošanās nav saistoša visai no-
zarei. Tās prasības aptver tikai 
puses, kuras ir to noslēgušas, pro-
ti, tikai tos darba devējus, kuri ir 
attiecīgajā darba devēju organizā-
cijā. Darba devēji nereti kritizē 
ģenerālvienošanās efektivitāti, jo 
darba devēji, kuri neietilpst orga-
nizācijā, līdz ar to bieži turpina 
maksāt algas aploksnēs, ietaupīt 
uz darbaspēka izmaksām un soci-
ālajām garantijām. Šādi iestājas 
darba izmaksu dempings un dar-
ba devēji neredz izdevīgumu slēgt 
ģenerālvienošanos nozarē.

Darba likuma 18. panta ceturtā 
daļa paredz iespējas paplašināt 
noslēgtās ģenerālvienošanās dar-
bību. Atbilstoši DL 18. panta ce-

turtajai daļai, ja
1) darba devēju organizācijas vai 
darba devēju organizāciju apvie-
nības biedri kādā nozarē nodarbi-
na vairāk nekā 50 procentus dar-
binieku vai 
2) viņu preču apgrozījums vai pa-
kalpojumu apjoms ir vairāk nekā 
60 procenti no nozares preču ap-
grozījuma vai pakalpojumu ap-
joma, ģenerālvienošanās, kuru 
noslēgusi darba devēju organizā-
cija vai darba devēju organizāciju 
apvienība un darbinieku arod-
biedrība vai darbinieku arodbied-
rību apvienība (savienība), ir sais-
toša visiem attiecīgās nozares dar-
ba devējiem un attiecas uz visiem 
darbiniekiem, kurus nodarbina 
šie darba devēji. Nosacījums, lai 
ģenerālvienošanās stātos spēkā at-
tiecībā uz visiem darba devējiem 
attiecīgajā nozarē, ir tās publikāci-
ja „Latvijas Vēstnesī”. 

Tātad ģenerālvienošanās, kura 
ir noslēgta atbilstoši DL 18. panta 
ceturtajai daļai, ir saistoša ne tikai 
organizācijas, kura to noslēgusi, 
biedriem, bet arī tiem darba devē-
jiem un darbiniekiem, kuri nav 
devuši savu pilnvarojumu šādas 
vienošanās noslēgšanai. Paplaši-
nāta ģenerālvienošanās ne tikai 
palielina darbinieku, kuru darba 
apstākļus uzlabo vienošanās, skai-
tu, bet arī nodrošina godīgu kon-
kurenci, ieviešot vienādas prasī-
bas pilnīgi visiem darba devējiem 
attiecīgajā nozarē.

Paplašinot ģenerālvienošanās 
darbību atbilstoši DL 18. panta 
ceturtajai daļai, rodas dažas ne-
skaidrības.
 
kritēriju         
izPiLdeS PierādīŠAnA
DL nenosaka, kā var pierādīt, ka 
darba devēju organizācija atbilst 
minētajiem kritērijiem – pārstāv 
vairāk nekā 50 procentus darbinie-
ku vai tās preču apgrozījums vai 
pakalpojumu apjoms ir vairāk ne-
kā 60 procenti no nozares preču 
apgrozījuma vai pakalpojumu ap-
joma. Nosacījumu statistisko pie-

ģenerāLvienoŠAnāS kā inStrumentS ēnu ekonomikAS APkAroŠAnā
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rādīšanu apgrūtina divi aspekti. 

Pirmais ir darba devēju organi-
zāciju reģistra trūkums. Šobrīd 
darba devēju organizācijas un to 
apvienības tiek reģistrētas Biedrī-
bu un nodibinājumu reģistrā, un 
tām nav sava atsevišķa reģistra, kā 
tas ir arodbiedrību gadījumā. 
Darba devēju organizāciju reģistrs 
ieviestu noteiktību darba devēju 
organizāciju oficiālajā darbībā – 
ļautu pēc noteiktām pazīmēm 
identificēt darba devēju organizā-
cijas un nodrošinātu nepiecieša-
mo informāciju par darba devēju 
organizācijām. Otrais aspekts ir 
nodarbinātības statistikas un eko-
nomiskā apgrozījuma mainīgā 
daba. Nav skaidrs, vai noslēgtā ģe-
nerālvienošanās, kuras darbība ir 
paplašināta uz trešajām perso-
nām, būs spēkā, ja pēc gada vai 
diviem darba devēju puses pierā-
dītie skaitliskie nosacījumi mai-
nās – samazinās darbinieku skaits 
vai būtiski krītas apgrozījums, 
vairs nesasniedzot nepieciešamos 
procentus. Šeit būtu jāpiemin 
fakts, ka DL nenosaka ģenerālvie-
nošanās darbības termiņu vai pra-
sību kritēriju izpildes periodiskai 
pārbaudei.

APStiPrināŠAnA
Daudzu Eiropas Savienības dalīb-
valstu prakse attiecībā uz koplīgu-
mu paplašināšanu, parāda, ka vai-
rākumā gadījumos šajā procesā ir 
iesaistīta kompetenta valsts insti-
tūcija (piemēram, ministrija), vai 
arī trīspusējās sadarbības institū-
cija. Tā pārbauda un apstiprina, 
ka darba devēju organizācija at-
bilst visiem nepieciešamajiem kri-
tērijiem un pasludina vienošanos 
par vispārsaistošu visiem darba 
devējiem nozarē uz noteiktu ter-
miņu. 

Latvijā nav paredzēta valsts in-
stitūcijas ģenerālvienošanās ap-
stiprināšana. Ja Latvijā ģenerāl-
vienošanos paplašināšanu apstip-
rinātu valsts institūcija, piemē-
ram, ministrija, vai Nacionālā 
Trīspusējās sadarbības padome, 
tas atvieglotu paplašināšanas ap-
strīdēšanu gadījumos, ja darba 
devējs apstrīd to, ka darba devēju 
organizācija atbilst kritērijiem, vai 
ka nozares vienošanās aptver viņa 
uzņēmuma darbību. 

APStrīdēŠAnAS ieSPējAS
Šobrīd nav skaidrs paplašinātās 
ģenerālvienošanās tiesiskais sta-
tuss. Vai vienošanās, kuras darbī-
ba tika paplašināta, būtu apstrīda-
ma civilprocesa vai administratīvā 
procesa kārtībā? Iepriekš minētais 
valsts iestādes vai NTSP apstipri-
nājums, ka darba devēju organi-
zācija atbilst kritērijiem un vieno-
šanās kļūst vispārsaistoša, novēr-
stu šādu jautājumu. Ģenerālvie-
nošanās paplašināšana tiktu 
apstrīdēta administratīvā procesa 
kārtībā kā valsts pārvaldes lē-
mums. Kā alternatīvu var pare-
dzēt, ka strīdu par iesaistītas insti-
tūcijas lēmumu var atrisināt me-
diācijas ceļā.

jēdzienS „nozAre”
Visbeidzot, ģenerālvienošanās 
noslēgšanu un tās darbības papla-
šināšanu uz darba devējiem, kuri 
nav devuši savu piekrišanu vieno-
šanās noslēgšanai, apgrūtina jē-
dziena „nozare” trūkums. Darba 

devēju izveidotās nozaru apvienī-
bas ne vienmēr atbilst arodbiedrī-
bu nozaru apvienībām. Vienlaikus 
daži uzņēmumi pieder pie vairā-
kām nozarēm. Šajā gadījumā, ja ir 
dažādu nozaru ģenerālvienošanās 
par minimālo algu, un viens uz-
ņēmums pieder pie vairākām no-
zarēm, nav skaidrs, kura ģenerāl-
vienošanās tam ir jāpilda?

PrASīBu  
izPiLdeS kontroLe 
Visbeidzot visbūtiskākā neskaid-
rība ir, kā var kontrolēt ģenerāl-
vienošanās izpildi. Piemēram, 
kā novērst gadījumus, kad darba 
devējs, lai nepildītu ģenerālvie-
nošanās prasības, izstājas no 
darba devēju asociācijas. Ir ap-
šaubāmi, ka Valsts darba inspek-
cijai būtu nepieciešamā kapaci-
tāte kontrolēt ģenerālvienošanās 
prasību izpildi visos nozares uz-
ņēmumos, līdz ar to atbildība 
par kontroli būtu pašu sociālo 
partneru rokās. 

StArPtAutiSkS  
reguLējumS
SDO tiesību sistēmā nav detali-
zēta regulējuma attiecībā uz 
koplīgumu paplašināšanas jau-
tājumiem. Kopējais ietvars ko-
lektīvo līgumu slēgšanai ir defi-
nēts SDO Konvencijā par aso-
ciāciju brīvību un tiesību aizsar-
dzību, apvienojoties 
organizācijās, Konvencijā par 
tiesībām uz apvienošanos orga-
nizācijās un kolektīvo līgumu 
slēgšanu  un Konvencijā par trīs-
pusējām konsultācijām Starp-
tautisko Darba Normu pielieto-
šanas sekmēšanai.  Šīs konvenci-
jas nosaka asociācijas brīvības 
un kolektīvo līgumu slēgšanas 
kopējus principus un nosaka ie-
tvaru, kurā var tikt veikta kolek-
tīvo līgumu paplašināšana. At-
bilstoši SDO Darba koplīgumu 
rekomendācijai Nr. 91  5. pan-
tam valstu nacionālās tiesības 
var paplašināt noslēgto koplīgu-
mu darbību uz visiem attiecīgās 
nozares vai teritorijas darbinie-
kiem un darba devējiem, ja ir 
izpildīti rekomendācijā noteik-
tie vispārējie nosacījumi. Līdz ar 
to koplīgumu darbības paplaši-
nāšana ir atzīta starptautiski, 
kaut arī to detalizēta regulēšana 
ir atstāta valstu ieskatam. 

Atbilstoši SDO Darba koplī-
gumu rekomendācijai Nr. 91  5. 
pantam, valstu nacionālās tiesī-
bas var paplašināt noslēgto kop-
līgumu darbību uz visiem attie-
cīgās nozares vai teritorijas dar-
biniekiem un darba devējiem, ja 
ir izpildīti šādi kritēriji (nosacī-
jumi):
· koplīgums jau aptver noteiktu 
darbinieku un darba devēju 
skaitu, un šis skaitlis atbilstoši 
kompetentās valsts iestādes atzi-
numam ir atbilstošs nepiecieša-
majai pārstāvībai;
· noslēgtā koplīguma darbības 
paplašināšanu pieprasa viena vai 
vairākas darbinieku vai darba 
devēju organizācijas, kuras ir šī 
koplīguma puses;
· pirms koplīguma darbības pa-
plašināšanas darbiniekiem un 
darba devējiem, attiecībā uz ku-
riem koplīguma darbība tiks pa-
plašināta, tika dota iespēja ie-
sniegt savus komentārus. 

VALSTS
Nīderlande
Norvēģija
Francija
Somija
Slovākija
Lietuva
Ungārija

INSTITŪCIJA
Sociālo lietu un nodarbinātības ministrija
Trīspusējās sadarbības speciāli apstiprināta padome
Nacionālā Koplīgumu komiteja
Neatkarīga valsts komisija
Nodarbinātības sociālo un ģimenes lietu ministrija
Sociālās drošības un nodarbinātības lietu ministrija
Nodarbinātības lietu ministrija

ĢENERĀLVIENOŠANOS APSTIPRINA:

 LBAS StArPtAutiSkAjā Forumā 1. novembrī pieDalījās ekonomikas ministrs D. 

pavļuts (no labās), lDDk ģenerālDirektore l. meņģelsone, Diskusijas vaDīja 

žurnālists j. Domburs. 

 foto f64
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Projekta „Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības adminis-
tratīvās kapacitātes stiprinā-
šana” ietvaros tiek veiktas 
dažādas dokumentu ekspertī-
zes, kuras augstu novērtējušas 
gan arodbiedrības, gan dažā-
das valsts institūcijas.
ekspertīzes meklējiet www.
arodbiedribas.lv / informatīvie 
materiāli / ekspertīzes. 
Šajā rakstā ekspertīžu autore 
jūs tuvāk iepazīstinās ar 
trim arodbiedrību 
kustībai nozīmīgām 
ekspertīzēm.

nAtAļjA mickevičA,  

lbas es normatīvo aktu un politikas 

Dokumentu eksperte

SociāLā diALogA un Soci-
āLo PArtneru deFinīcijA
Ekspertīze veltīta tēmai par sociālā 
dialoga regulējumu Latvijas tiesību 
aktos, starptautiskiem un Eiropas 
Savienības standartiem attiecībā uz 
sociālā dialoga ieviešanu valstīs. Tā 
sniedz piemērus no citu valstu soci-
ālā dialoga regulējuma. Kopsavilku-
mā ekspertīzē ir sniegti priekšlikumi 
sociālā dialoga un sociālo partneru 
iekļaušanai Latvijas tiesību aktos.

Apskatot Latvijas regulējumu at-
tiecībā uz sociālo dialogu, autore se-
cina, ka Latvijā nav sociālā dialoga 
definīcijas un nav skaidri kritēriji so-
ciālo partneru izvēlei dalībai trīspu-
sējā sociālajā dialogā. Attiecībā uz 
tiesību aktu, kurš ietvertu sociālā 
dialoga un sociālo partneru definīci-
jas, var izdalīt trīs variantus: jaunu 
Sociālās partnerības likumu, Darba 
likuma normu papildinājumu, gro-
zījumu veikšanu likumā „Par arod-
biedrībām” (attiecīgi grozot arī DD 
likumu) vai arī citu tiesību normu 
grozīšanu. Visefektīvākais variants 
šajā brīdī būtu Darba likuma normu 
grozīšana. Šis variants neprasa jauna 

tiesību akta izveidi, turklāt jau ietver 
sociālā dialoga daļēju regulējumu – 
koplīgumu slēgšanas sadaļu, kā arī 
regulējumu par darbinieku pārstāv-
jiem. Šādu variantu ir izvēlējušies arī 
Latvijas kaimiņvalsts Lietuva, kuras 
piemērs ir apskatīts iepriekš. Darba 
likums varētu ietvert deleģējumu 
Ministru kabinetam pieņemt Nacio-
nālās Trīspusējās sadarbības pado-
mes (NTSP) nolikumu. Šādi noliku-
mam tiktu piešķirts skaidrs juridisks 

statuss (Ministru kabineta 
noteikumi) un tiktu atri-

sināta kolīzija attiecībā 
uz to, ka Darba li-
kums regulē tikai 

darba attiecības. Noli-
kums ietvertu šobrīd 

NTSP darbībā visus apska-
tāmos jautājumus (arī ar darba attie-
cībām nesaistītus jautājumus, kuri 
arī šobrīd ir ietverti NTSP nolikumā 
attiecībā uz NTSP apakšpadomju 
darbību), ka arī jautājumus par valsts 
finansiālo atbalstu sociālajiem part-
neriem, kas ieviestu skaidrību un 
novērstu negatīvās diskusijas attiecī-
bā uz to, kāpēc viena organizācija var 
pretendēt un valsts atbalstu (tostarp 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu) un 
cita nē. 

sociālā  
diAloGA definīcijA

Sociālā dialoga definīcija varētu 
būt apzīmēta kā darbinieku un dar-
ba devēju un to apvienību, kā arī 
noteiktajos gadījumos valsts, sav-
starpējo attiecību sistēma, kas ietver 
savstarpēju informācijas apmaiņas 
procesu, konsultācijas un koplīgu-
mu slēgšanu ar mērķi nodrošināt 
visu iesaistīto pušu interešu aizsar-
dzību un valsts ekonomiskās un so-
ciālās stabilitātes ilgtspēju.

Sociālā dialoga aprakstam būtu 
nepieciešams definēt sociālā dialoga 
līmeņus un formas. Sociālā dialoga 
līmeņi jau ir apzīmēti Darba likuma 
18. pantā un ietver uzņēmuma, no-
zaru un teritoriālo līmeni. Savukārt 
sociālā dialoga formas būtu nepie-
ciešams noteikt kā divpusējo un trīs-
pusējo sadarbību, kuri jau tiek prak-
tizēti Latvijā, taču nav definēti. Attie-
cībā uz trīspusējās sadarbības definē-
šanu Darba likums varētu noteikt, ka 

tā ir sadarbība starp valsts, darba de-
vēju un darbinieku nacionālā līmeņa 
pārstāvjiem. Trīspusējo sadarbību 
realizē caur NTSP un tās apakšpado-
mēm. Padomes nolikumu apstiprina 
Ministru kabinets. Trīspusējās sadar-
bības definēšanu var papildināt ar 
citām trīspusējās sadarbības for-
mām, piemēram, partneru nacionā-
lajiem ekspertu padomēm attiecīga-
jās jomās (piemēram, izglītībā). 

sociālo pArtneru  
kritēriju noteikšAnA 

Atbilstoši Latvijas tiesību ak-
tiem, sociālie partneri ir darbinie-
ku pārstāvji un to organizācijas un 
darba devēji un to organizācijas. 
Trīspusējās sadarbības gadījumā 
sociālie partneri ir valsts, darbinie-
ku un darba devēju nacionālā lī-
meņa organizācijas. 

Būtu nepieciešama diskusija attie-
cībā uz nozares un teritoriālo sociālo 
partneru definēšanu. Nozares soci-
ālo partneru organizācijas definīcija 
varētu ietvert kritēriju par minimālo 
darbinieku pārstāvības procentu at-
tiecīgajā nozarē un prasību par noza-
res līmeņa centru un tā vadību. Šeit 
vēlreiz ir būtiski uzsvērt, ka nozares 
sociālo partneru definēšanai ir ne-
pieciešams ar tiesību aktu izveidot 
nozaru klasifikāciju, kura šobrīd at-
šķiras darba devēju un darbinieku 
organizāciju starpā un apgrūtina no-
zares koplīgumu slēgšanu. 

Kritērijus nacionālā līmeņa so-
ciālo partneru definēšanai var no-
teikt NTSP nolikumā. Nacionālā 
līmeņa organizācijas var piedalīties 
NTSP un slēgt divpusējos un trīs-
pusējos nacionālās sadarbības līgu-
mus un ģenerālvienošanās. Kā var 
redzēt no Eiropas Savienības izvē-
lēto valstu apskata, Latvijai ir daudz 
piemēru, kurus var izmantot na-
cionālā līmeņa sociālo partneru 
kritēriju noteikšanai. 

vALStS AtBALStS  
SociāLAjiem PArtneriem
Ekspertīze atbild uz jautājumu, vai 
ārvalstīs sniedz atbalstu sociālajiem 
partneriem, kāda veidā atbalsts tiek 
sniegts un kādas ir atbalsta sniegša-
nas pozitīvās un negatīvās puses, kā 
arī sniedz komentārus par iespējām 
atbalstīt sociālos partnerus Latvijā.

Sociālie partneri Latvijā nesaņem 
valsts atbalstu nedz subsīdiju, nedz 
nodokļu atvieglojumu veidā. Taču, 
ņemot vērā ekspertīzē apskatītos 
sliktās prakses piemērus un Latvijas 
saspringto politisko vidi, lai realizē-
tu atbalstu nodokļu atvieglojumu 
veidā, būtu nepieciešami skaidri 
kritēriji un efektīva kontroles sistē-
ma, lai novērstu arodbiedrību „pri-
viliģētā stāvokļa” ļaunprātīgu iz-
mantošanu, iespējamus strīdus par 
negodīgu konkurenci arodbiedrību 
vidū un aizdomas par arodbiedrību 
darbības politizēšanu. 

Būtu nepieciešams izvērtēt 
valsts un sociālo partneru publis-
kās un privātās sadarbības veido-
šanu, kas ļautu sociālajiem part-
neriem sniegt pakalpojumus val-
stij sociālo partneru darbības sfē-
ras jautājumos, saņemot par to 
atlīdzību. Tas varētu veidot veik-
smīgu valsts un sociālo partneru 
sadarbības modeli, vienlaikus ļau-
jot sociālajiem partneriem pildīt 
vienu no savām funkcijām – no-
darbinātības apstākļu uzlabošanu 
un valsts sociālās labklājības veici-
nāšanu. Vienlaikus tas stiprinātu 
pašu sociālo partneru kapacitāti 
un veicinātu to finansiālo stabili-
tāti. Lai to realizētu, būtu nepie-
ciešams izstrādāt skaidru publiska 
pakalpojuma sniegšanas iepirku-
ma sistēmu, iesniedzēju kandidā-
tu atlases sistēmu, lai novērstu 
negodīgu konkurenci un sociālo 
partneru darbības politizēšanu.

SociāLAiS diALogS un 
ģenerāLvienoŠAnāS dAr-
BīBAS PAPLAŠināŠAnA 
nīderLAndē
Šobrīd Latvijā sociālais dialogs ir vei-
došanās procesā. Sociālie partneri 
iegūst un izvērtē pieredzi, analizē iz-
veidoto instrumentu efektivitāti un 
meklē iespējamos uzlabojumus. Šajā 
procesā būtiska ir informācija par 
sociālā dialoga un koplīgumu slēgša-
nas mehānismu ieviešanu citās da-
lībvalstīs. Ekspertīze sniedz informā-
ciju par Nīderlandes - valsts, kurā 
sociālā dialoga un nozares koplīgu-
mu sistēma ir viena no veiksmīgāka-
jām, - divpusējā un trīspusējā sociālā 
dialoga mehānismu un koplīgumu 
paplašināšanas regulējumu. 

ekspertīzes – nozīmīgi pētījumi
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mumS ir, kur Augt!
tieši 6. un 7. kongresu starp-
laikā, pateicoties aktīvākai un 
veiksmīgākai komunikācijai, ir 
pieaugusi LBAS publiskā atpa-
zīstamība un publicitātes 
reitingi. LBAS vadība ir atvērta 
mediju attiecībām un kļuvusi 
par viedokļu līderi noteiktam 
mediju lokam. LBAS darbojas 
darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības eksperti, kā 
arī konsultanti četrās Latvijas 
pilsētās: valmierā, jelgavā, 
daugavpilī un Liepājā, kuri ir 
gatavi sniegt atbildes uz 
aktuāliem nodarbināto, mediju 
un citu interesentu jautāju-
miem. 

SAnitA Lorence, 

lbas sabieDrisko attiecību vaDītāja

Kopumā nepieciešamība pēc sa-
biedriskajām attiecībām ir atbals-
tīta augstākās vadības līmenī. To 
apstiprina fakts, ka ir izveidota 
sabiedrisko attiecību struktūrvie-
nība, izstrādāta komunikāciju 
stratēģija 2009. – 2013. gadam, 
sasauktas vairākas komunikāciju 
padomes un informatīvo biļetenu 
konsultatīvās padome, ik nedēļu 
notiek LBAS vadības apspriede ar 
sabiedrisko attiecību ekspertiem 
par aktuālo notikumu atspoguļo-
šanu, un  komunikācijā tiek iz-
mantoti dažādi instrumenti: me-
diju attiecības, kontrolētie mediji 
(informatīvie biļeteni „Darbinie-
ku Avīze” un „LBAS Vēstis”, in-
terneta vietnes u.c.), tiešā infor-
mēšana (semināri, elektroniskā 
saziņa u.c.), aktivizēta darbība 
sociālajos medijos:  draugiem.lv, 
Facebook, Twitter. Īpaši jāatzīmē 
reģionālie radio raidījumi un 
Latvijas radio raidījums „Krust-
punktā”, kurā ik mēnesi viesojas 
LBAS darba tiesību konsultanti 
vai darba aizsardzības eksperti 
un kurš ir ļoti iecienīts radio 
klausītāju vidū.
 Sabiedriskās attiecības laikā no 
6. līdz 7. LBAS kongresam ir di-
vas reizes apspriestas LBAS Val-
des sēdē un vienu reizi dalīborga-
nizāciju vietnieku sanāksmē. 

2007. gada 31. oktobrī  LBAS 
Valde izskatīja jautājumu                                             
„Par sabiedrisko attiecību lomu 

arodbiedrību mērķu sasniegša-
nā”, kā rezultātā Valde nolēma, ka 
dalīborganizācijām ir operatīvi 
jāinformē LBAS sabiedrisko at-
tiecību menedžere par aktuāla-
jiem notikumiem un vismaz reizi 
mēnesī - par nozarē plānotajiem 
pasākumiem, kā arī jārod iespēju 
nozarē nozīmēt vienu cilvēku - 
sabiedrisko attiecību speciālistu, 
ar mērķi  profesionāli izmantot 
sabiedriskās attiecības arodbied-
rību darbā. Savukārt LBAS vadī-
bai un sabiedrisko attiecību me-
nedžerei tika dots uzdevums iz-
veidot LBAS sabiedrisko attiecību 
ekspertu grupu, iesaistot tajā arī  
dalīborganizāciju pārstāvjus; or-
ganizēt regulārus izglītojošus pa-
sākumus par sabiedrisko attiecī-
bu nozīmi arodbiedrību darbā – 
diskusijas, seminārus u.c. - da-
līborganizāciju vadītājiem, 
speciālistiem u.c. pārstāvjiem; 
turpināt informēt LBAS nozares 
par LBAS darbu u.c. aktualitā-
tēm: e-pastā, LBAS mājas lapā un 
LBAS Vēstīs; turpināt nodrošināt 
regulāru sadarbību ar plašsaziņas 
līdzekļiem. 

2011. gada 23. februārī Valdes 
sēdē tika skatīts jautājums „Par 
LBAS un LBAS dalīborganizāciju 
darbību sabiedrisko attiecību jo-
mā”. Valde uzklausīja LBAS sa-
biedrisko attiecību vadītājas S. 
Lorences ziņojumu un pieņēma 
zināšanai priekšlikumus  turp-
mākajai darbībai. 

LBAS komunikāciju stratēģijā 
ir teikts, ka viens no tās mērķiem 
ir LBAS atpazīstamības nodroši-
nāšana. Varētu teikt, ka tas ir sa-
sniegts, jo gandrīz katru dienu 
LBAS, kā vērā ņemama sociālā 
partnera, viedoklis parādās pub-
liskajā telpā. LBAS vadība un 
speciālisti kā eksperti tiek aicinā-
ti izteikties medijos, ar LBAS 
sniegto viedokli mediji rēķinās, 
respektē un ņem vērā. Protams, 
ka šis mērķis allaž ir uzturams 
spēkā, taču, ja runājam par tā 
piepildīšanu konkrētā laika pos-
mā, tad paveikts ir daudz. Tā rea-
lizēšanā daudz palīdzējuši Eiro-
pas strukturālie fondi, ar kuru 
atbalstu realizētas informatīvās 
kampaņas ļoti dažādām mērķau-

ditorijām  Pateicoties ESF projek-
ta  „Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības administratīvās kapa-
citātes stiprināšana” sniegtajām 
iespējām, 2011. gada rudenī 
LBAS integrētās komunikāciju 
kampaņas ietvaros izvietotas vi-
des reklāmas Rīgā un Latvijas re-
ģionu lielākajās pilsētās. Pateico-
ties informatīvajām kampaņām, 
konkursam arodvidusskolu au-
dzēkņiem „Profs”, vidusskolē-
niem „Smārts” un „ToDo drošajai 
mājai”, kā arī vizualizāciju kon-
kursam „Atkod nodokli! Iedod 
viedokli!”, arodbiedrību vārds ir 
izskanējis ļoti plašā auditorijā arī 
jauniešu vidū, sociālajos medijos 
un Latvijas reģionos. 

Pateicoties ESF atbalstam, 
LBAS izdod divus biļetenus – 
„Darbinieku avīzi” un „LBAS 
Vēstis”. Abi izdevumi iznāk reizi 
ceturksnī. Ja „Darbinieku avīzes” 
tematika vairāk tiek veidota, va-
doties no tā, kas aktualizējies sa-
biedrībā un publiskajā telpā, tad 
„LBAS Vēstis” veido arodbiedrī-
bu dzīve – dalīborganizāciju no-
tikumi, LBAS problemātika, 
starptautiskās vēstis un juridiskā 
informācija. Kā liecina dalībor-
ganizāciju sniegtā informācija, 
10 no tām ir sava mājas lapa, 8 
dalīborganizācijas izdod savus 
informatīvos izdevumus. Šī prak-
se ir ļoti apsveicama, taču, izpētot 
šīs mājas lapas, tikai dažās jaunā-
kā informācija tiek aktualizēta 
regulāri. Tas ir saprotams, jo šim 
darbam nepieciešami gan resursi, 
gan kapacitāte. 

LBAS ir izveidojusies laba sa-
darbība ar Eberta fondu, kura at-
balstam pateicoties, arodbiedrību 
publicitāte un cīņa par darbinie-
ku tiesībām tika atspoguļota rai-
dījumu ciklā LNT 2009. gadā.

• Lai arī LBAS līmenī sabied-
risko attiecību jomā paveikts 
daudz, nopietns darbs jāiegulda, 
lai nezudētu iegūtās pozīcijas, bet 
arvien vairāk tās nostiprinātu. 
Tādēļ nepieciešams vairāk rosi-
nāt dalīborganizācijas to darbības 
atspoguļošanā publiskajā telpā, 
organizēt motivējošus un izglīto-
jošus pasākumus par sabiedrisko 
attiecību nozīmi arodbiedrību 

darbā, jo ir nepieciešama patiesa 
vēlme informēt un izpratne, par 
ko un kā informēt sabiedrību, tās 
dažādās ietekmes auditorijas.

• Nepieciešams paplašināt 
arodbiedrību “runas personu” lo-
ku, arvien biežāk dodot vārdu 
gados jaunajiem arodbiedrību lī-
deriem un ekspertiem.

• Jārod iespēja piesaistīt sa-
biedrisko attiecību profesionāļus 
dalīborganizāciju darbā.

• Jāpilnveido prasmes, arod-
biedrību darbā inovatīvi izman-
tojot arī sociālos medijus.

Ļoti būtisks komunikācijas 
instruments, kas veicina atpazīs-
tamību, ir arī vienotā identitāte – 
grafiskā, vizuālā identitāte, vie-
nots logotips, krāsu gamma un 
institucionālais šrifts. Šķiet, ka 
tomēr ir pienācis laiks arī LBAS 
un dalīborganizācijām vizuāli iz-
skatīties modernākām – daudz 
gadu un sena vēsture nebūt ne-
nozīmē stīvumu un konservatī-
vismu. Par to der padomāt, ja 
mēs savās rindās gribam redzēt 
vairāk jaunu cilvēku. 
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NOSAUKUMS

LBAS

Latvijas Ārstniecības un aprūpes 
darbinieku apvienība

Latvijas Aviācijas darbinieku arod-
biedrību federācija

Latvijas Celtnieku arodbiedrība

Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība

Latvijas Arodbiedrība ,,Enerģija”

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrība

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība

Latvijas Kultūras darbinieku  
arodbiedrību federācija

Latvijas Lauksaimniecības un  
pārtikas nozaru arodbiedrība

Latvijas Mežu nozaru arodu biedrība

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrība

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 
transporta darbinieku arodbiedrība 
,,LAKRS’’

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība

Latvijas Tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrība

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku 
arodbiedrība

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, 
uzņēmumu un finansu darbinieku 
arodbiedrība

Latvijas Veselības un sociālās  
aprūpes darbinieku arodbiedrība

Latvijas Apvienotā Policistu 
arodbiedrība

Latvijas Ūdens transporta 
arodbiedrību federācija

PUBLIKĀCIJU SKAITS
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LBAS UN DALĪBORGANIZĀCIJU PUBLICITĀTE 
NACIONĀLAJOS UN REĢIONĀLAJOS MEDIJOS*
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sociālie meDiji - aroDbieDrību palīgs! 
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izdots eiropas sociālā fonda projekta "latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" 

(1dp/1.5.2.2.1./08/ipiA/sif/001/01) ietvaros. 85% no projekta finansē eiropas savienība ar eiropas sociālā fonda 

starpniecību un 15% latvijas valsts ar sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Pirms 7. kongresa LBAS vadība 
sveica 71 labāko arodorgani-
zāciju četros Latvijas reģionos 
un rīgā. Pasākums „Labākā 
arodorganizācija” notika jau 
piekto gadu, taču šogad 
pasākuma nolikums ļāva LBAS 
dalīborganizācijām  izvirzīt 
lielāku skaitu arodorganizāci-
ju, kā arī vērtēt to darbību 5 
gadu laikā – no 6. līdz 7. 
kongresam.

ievA FreiBorne, lbas aroD-

bieDrību Darba koorDinētāja 

SAnitA Lorence,  lbas  

sabieDrisko attiecību vaDītāja

Valmierā arodbiedrību līderu 
tikšanās un labāko dalīborga-
nizāciju sveikšana notika 8. no-
vembrī, kad LBAS vadība ap-
balvoja 13 arodorganizācijas 
un pasniedza Atzinības rakstu 
ilggadējai Valmieras piena 
kombināta arodbiedrības 
priekšsēdētājai Dzidrai Teterei 
par mūža ieguldījumu Latvijas 
arodbiedrību kustības stiprinā-
šanā.

Vairākiem Vidzemes arod-
biedrību līderiem „LBAS Vēs-
tis” uzdeva dažus jautājumus.
*  Ko jums nozīmē šī LBAS at-
zinība?
** Kā vērtējat arodbiedrību 
kustību Latvijā?
*** Kādas, jūsuprāt, ir redza-
mākās problēmas arodbiedrī-
bās?
**** Kā arodbiedrībām piesais-
tīt jauniešus?
***** Jūsu novēlējums un kam 
jūs to vēlaties izteikt?

LAiLA āBoLA,  
SiA „cēSu ALuS”  
ArodBiedrīBAS 
PriekŠSēdētājA
* Priecājos, ka esmu novērtēta. 
Es sāku kā balta lapa, man ne-
bija nekādas arodbiedrību pie-
redzes, bet šī atzinība ir pierā-
dījums tam, ka kaut kas šajos 5 
gados ir paveikts. Bet daudz 
kas vēl ir jādara...
** Arodbiedrību kustība Latvi-
jā ir dzimusi, to pierāda pēdējo 
gadu aktivitātes – attīstība ir 
acīm redzama. 
*** Problēmas slēpjas mūsu 

tautas mentalitātē – kautrēja-
mies, baidāmies izteikt savus 
priekšlikumus. Ir jāiet un jājau-
tā – tad tās atbildes radīsies. 
**** Jaunieši labprāt iesaistās 
aktivitātēs, vai tās ir sporta spē-
les, vai forumi – viņiem patīk 
aktīva darbība. Par to mums arī 
jādomā. 
***** Visiem arodbiedrību 
biedriem gribētu vēlēt – vajag 
ticēt un viss piepildīsies. Kā ir 
teicis P. Koelju – ja kāds cilvēks 
kaut ko ļoti vēlas, tad visa pa-
saule sadodas rokās, lai viņam 
palīdzētu.

AStrīdA kAmŠA,  
kuLtūrAS dArBinieku 
ArodBiedrīBu Federā-
cijAS cēSu novAdA 
APvienotā PAdomeS 
PriekŠSēdētājA 
*Esmu pārsteigta un gandarīta, 
ka mans 18 gadu darbs ir no-
vērtēts. Paldies LKDAF vadībai 
un Padomei, ka izdzīvojām krī-
zes periodā un ka mūs vienmēr 
uzmundrina. 
** Nenoliedzami, cilvēki pilsē-
tās un pagastos augstu vērtē 
LBAS un LKDAF darbu. 
*** Salīdzinot ar Zviedriju un 
Vāciju, protams, mums vēl 
daudz jāstrādā, lai gūtu tādus 
panākumus kā, piemēram, ša-
jās valstīs sociālajā jomā. 
**** Jauniešiem jācenšas orga-
nizēt īpašus pasākumus – ir 
daudz iespēju. Mēs savā orga-
nizācijā par to domājam – ko-
pīgi svinam svētkus, dodamies 
izbraukumos.
***** Lai Latvijas darbinieki ir 
stipri un nelokāmi, un lai ir 
enerģija un spēks izturēt lielās 
krīzes posmus Latvijā! Gribē-
tos, lai arodbiedrības spētu 
daudz vairāk iedvesmot cilvē-
kus, lai viņi tik daudz neaiz-
brauktu no valsts un lai spētu 
cīnietīs par lielākām sociālajām 
garantijām.

jāniS APSītiS, "LAtve-
nergo" ziemeļu reģio-
nA ArodorgAnizācijAS   
PriekŠSēdētājS

* Priecājos, ka mans darbs ir 
novērtēts, bet tas nav manis 

vien nopelns. Tas ir visas aro-
dorganizācijas devums.

** Arodbiedrību kustību Lat-
vijā vērtēju kā apmierinošu. Jū-
tama ir LBAS cīņa Nacionālajā 
trīspusējā sadarbības padomē.

*** LBAS problēmas apzinās, 
bet man ir sajūta, ka nav, kas šīs 
problēmas uzklausa.  Šo uz-
klausīšanu ir grūti panākt...

**** Jauniešiem ir jāizskaid-
ro arodbiedrību devums un no-
zīme. Esam panākuši, ka mums 
šie jautājumi tiek labi risināti. 
Koplīgumā paredzēti īpaši la-
bumi tieši gados  jauniem dar-
biniekiem. Par arodbiedrību 
informējam katru jauno darbi-
nieku. 

***** Ir jācīnās, lai arodbied-
rības augtu, lai mēs panāktu 
jaunu biedru iesaistīšanu un 
kapacitātes stiprināšanu!

Pasākumā bija klāt arī 
mudīte virzA,  
A/S vALmierAS StikLA 
ŠķiedrA ArodorgAni-
zācijAS PriekŠSēdētā-
jA, BijuSī LBAS reģio-
nāLā kordinAtore 
vidzemē
*Paldies visiem apbalvotajiem 

par ikdienā neredzamo un ne-
novērtējamo darbu! Ir ļoti po-
zitīvi, ka labākās arodorganizā-
cijas tiek apbalvotas uz vietas 
– reģionos. Ļoti priecājos par 
kolēģiem, kas tiek godināti, ar 
visiem esmu sastapusies ikdie-
nā un zinu, ko arodbiedrības 
darbs nozīmē. 
** Domāju, ka arodbiedrību 
kapacitāte Latvijā vēl krietni 
jākāpina.
*** Ir jābūt lielākai informētī-
bai, plašāk jāizskan pozitīva-
jiem piemēriem, kad arod-
biedrībai izdodas aizstāvēt 
darbinieku tiesības – īpaši dar-
ba tiesisko attiecību jomā. 
Mums ir ļoti daudz tādu pie-
mēru. 
**** Es ar cerībām raugos uz 
jauniem cilvēkiem – tā ir mūsu 
nākotne. Savās darbavietās ir 
jāmeklē jauni cilvēki un viņi jā-
pārliecina, jāiesaista arodbied-
rībā.
***** Arodbiedrības darbs lielā 
mērā ir sirdsdarbs un labdarī-
ba. Lai mums visiem kopā pie-
tiek pacietības un cilvēkmīles-
tības, lai pietiek zināšanu un 
prasmes darīt arodbiedrību 
darbu arī turpmāk!  
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