1. decembris, 2011
(Nr.140)

Reģionos 4.lpp.
ekspertīzes 8.lpp.

ģenerālvienošanās kā instruments ēnu ekonomikas apkarošanā 6.lpp.
LBAS statistika 9.lpp

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 priekšsēdētā js

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 - Veselības 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.
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PAR SOCIĀLĀ DIALOG
LBAS kā nacionāla līmeņa
organizācijai ir bijusi iespēja
turpināt iesākto ESF līdzekļu
apguves ziņā. Tāds ir arī ESF
projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās 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 turpināsies līdz 2015. gada 30.
jūnijam.

Liene Liekna,
projekta vadītā ja

Projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību 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 palīdzību līdz projekta beigām jāsasniedz iznākuma rādītājs – 5 reģionālās LBAS struktūras un rezultatīvais rādītājs – 21% darbinieku, kurus aptver koplīgums no
valstī kopējā nodarbināto skaita.

JAUNU BIEDRU IESAISTE

2009. gada sākumā darbu sāka 5
reģionālie arodbiedrību koordinatori: Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Viņu galvenie darba uzdevumi ir jaunu biedru iesaiste arodbiedrībās; došanās
uz uzņēmumiem un tikšanās ar
arodorganizāciju
vadītājiem,
arodbiedrības biedriem, strādājošajiem un darba devējiem; darbs
pie nozaru arodbiedrību un
arodorganizāciju sadarbības stiprināšanas; sadarbība ar uzņēmējiem, darba devēju organizācijām,
pašvaldībām un citām nevalstiskajām organizācijām; darba koplīgumu noslēgšanas sekmēšana

uzņēmumos; izbraukuma semināru organizēšana darba vietās un
piedalīšanās tajos, sniedzot konsultācijas par arodbiedrību darbību; apmācību organizēšana arodorganizāciju vadītājiem, speciālistiem un arodbiedrību biedriem
u.c.

SADARBĪBA
AR PAŠVALDĪBĀM

Tāpat reģionālo koordinatoru
darbs nav iedomājams bez sadarbības ar vietējām pašvaldībām,
reģionālajām VDI un VID gadījumos, kad ir aizdomas par kāda
uzņēmuma nelikumībām. Cieša
sadarbība ir arī ar LDDK līdzīga
projekta reģionālajiem konsultantiem sociālā dialoga jautājumos.
Šādas dažādas sadarbības formas
veicinājušas reģionālo trīspušu
sadarbības padomju veidošanos.
Arodbiedrības pārstāvībai šādā
reģionālā trīspusējā sociālajā dialogā ir ārkārtīgi liela nozīme. Tikai esot klāt reģionu un pilsētu
pašvaldību rīcībpolitikas izstrādē,
ir iespēja iniciēt arodbiedrībām
būtiskas normas un aizstāvēt strādājošo intereses kopumā. Līdz
šim tikušas izveidotas trīspusējās
sadarbības padomes Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī un aktīvs darbs notiek pie šādu padomju izveides
Dobelē, Talsos un citviet Latvijā.
Katru mēnesi reģionālie koordinatori iesniedz pārskatu par konkrētajā mēnesī paveikto, un divas
reizes gadā tiek organizētas reģionālo koordinatoru darba grupas,
lai izvērtētu paveiktā kvalitāti un
apmainītos idejām efektīvas reģionālo koordinatoru darbības
nodrošināšanā.

ganizēšanu. No projekta sākuma
semināros piedalījušies 938 arodbiedrību cilvēki no 11 dalīborganizācijām tēmās, kas saistītas ar
reģionālo struktūru kapacitātes
stiprināšanu un jaunu biedru iesaistīšanu; sociālekonomiskajām
aktualitātēm; darbinieku līdzdalību uzņēmumu darbības nodrošināšanā; sociālās drošības tendencēm un to piemērošanu arodbiedrību darbībā; arodbiedrību iesaisti
nodarbinātības jautājumos un tālākizglītības jautājumu risināšanā;
sabiedriskajām attiecībām un to
nozīmi arodbiedrību darbībā; vienādu iespēju nodrošināšanu sociālā dialoga veidošanas procesā un
iekļaušanu darba koplīgumos; informācijas tehnoloģiju risinājumu
piemērošanu arodbiedrību darbības efektivitātes uzlabošanai un
videi draudzīgu darba apstākļu un
risinājumu ieviešanu darba vietās.
Augstu pievienoto vērtību piešķir
iespēja katram semināram izstrādāt informatīvo materiālu ar konkrētajai dalīborganizācijai un/vai
nozarei būtisku informāciju. Kopā projektā tiks organizēti 93 semināri, kas nozīmē, ka arī turpmāk LBAS arodbiedrības biedriem visā Latvijā būs iespēja mācīties, tādējādi netieši veicinot
sociālekonomiskās situācijas uzlabošanos kā darba vidē, tā valstī
kopumā.

APMĀCĪBU KURSI

LBAS dalīborganizāciju tieša iesaiste notiek arī organizējot apmācību
kursus par 3 dažādām tēmām:
„Divpusējā un trīspusējā sociālā
dialoga attīstība – nacionālā, reģionālā un uzņēmumu līmenī” ar mērķi paaugstināt darba ņēmēju pārstāvju zināšanas sociālā dialoga risināšanas jautājumos, lai pēc iespējas
sekmīgāk to īstenotu savā uzņēmumā, reģionā vai valstī; „Mehānisms
sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā”, lai uzlabotu darba ņēmēju pārstāvju zināšanas par iespējām iesaistīties rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā
valsts un pašvaldību līmenī un
„Arodbiedrību struktūru kapacitātes stiprināšana” paaugstinot darba
ņēmēju pārstāvju zināšanas par iespējām 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 ieviešana notiek atbilstoši speciāli izstrādātiem metodiskajiem materiāliem
katrai apmācību programmai, kas
paredzētas atsevišķi apmācību dalībniekiem un pasniedzējiem. No
projekta sākuma apmācību kursos
piedalījušies 1197 arodbiedrību
biedri no 16 dalīborganizācijām.

DALĪBORGANIZĀCIJU
IESAISTE

LBAS dalīborganizācijas spēlē vadošo lomu projekta mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā, līdz
ar to projekta aktivitātes lielākoties tiek ieviestas, iesaistot dalīborganizāciju vadītājus, speciālistus un arodbiedrības biedrus.
Vistiešākā arodorganizāciju iesaiste ir aktivitātēs, kas saistītas ar
semināru un apmācību kursu or-

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
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OGA ATTĪSTĪBU!
citāda nākotne.” un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC)
12. kongresā, Grieķijā.

EKSPERTĪZES

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

SOCIĀLĀ PARTNERĪBA

Atzinību un aktīvu LBAS dalīborganizāciju iesaisti iemantojis arī
sociālās partnerības pasākums,
kas tiek organizēts reizi gadā. Šīs
aktivitātes mērķis ir apzināt, pozitīvi novērtēt un publiskot LBAS
un dalīborganizāciju sadarbības
partnerus, kas attiecīgajā gadā
īpaši veiksmīgi darbojušies sociālā dialoga attīstīšanas jomā, kā
arī lai mudinātu citus partnerus
rīkoties līdzīgi.

INFORMATĪVĀS DIENAS

Četras reizes gadā LBAS sadarbībā ar dalīborganizāciju pārstāvjiem organizē reģionālās informatīvās dienas, ar mērķi informēt sabiedrību par LBAS reģionālo koordinatoru darbību un
iespējām saņemt kvalitatīvas
konsultācijas sociālā dialoga jautājumos. Pasākuma laikā pieaicinātie speciālisti un konsultanti
atbild uz jautājumiem, kas saistīti
ar sociālo dialogu, darba koplīguma priekšrocībām uzņēmumos, izplata informatīvus materiālus, kā arī sniedz sīkāku informāciju par LBAS reģionālo
struktūru darbu un pakalpojumiem.
Tāpat arī informatīvā biļetena
„LBAS Vēstis” tapšana nav iedomājama bez LBAS dalīborganizāciju līdzdalības. Biļetenā iekļautā
informācija vēsta par aktualitātēm

reģionālā trīspusējā sociālā dialoga attīstībā, labās prakses piemēriem pie mums un ārvalstīs, aktivitātēm sociālo partneru iesaistē
rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, esošās situācijas analīzi un
norādēm uz tendencēm. Biļetens
tiek izdots reizi ceturksnī un kopš
projekta sākuma izdoti 10 šādi biļeteni. Tie pieejami LBAS interneta vietnē http://www.lbas.lv/projects/strengthening_of_capacity.

PIEREDZES APMAIŅA

Ņemot vērā to, ka ārvalstīs reģionālajam sociālajam dialogam ir
senākas tradīcijas un tas ir vairāk
attīstīts, projekts paredz arī pieredzes apmaiņas un sadarbības kapacitātes stiprināšanu. Šīs aktivitātes ietvaros LBAS vadībai un
speciālistiem ir iespēja apmeklēt
arodbiedrībām nozīmīgus starptautiskus pasākumus, kas organizēti divas reizes gadā. Līdz šim
LBAS pārstāvju dalība notikusi
ETUC starpkongresu darbības izvērtēšanas konferencē „Cīnīties
pret krīzi” Francijā; dodoties pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģijas arodbiedrību konfederāciju
LO Norway; piedaloties ETUC
organizētā seminārā „Kādas iespējas sabiedriskajiem pakalpojumiem?” Spānijā, Beļģijas Kristīgo
arodbiedrību
konfederācijas
„ACV – CSC” 34. kongresā ar devīzi „Celsim rītdienu. Ir iespējama

Lai mērķtiecīgi strādātu pie trīspusējā sociālā dialoga pilnveides
un attīstības nacionālajā, reģionu
un uzņēmumu līmenī, kā arī aktīvi iesaistītos rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, nepieciešamas
vispusīgas zināšanas par Latvijā
un Eiropas Savienībā spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem, politikas dokumentiem,
konvencijām un nostādnēm. Tādēļ aktivitātes ietvaros tiek veiktas
regulāras normatīvo aktu, politikas dokumentu un konvenciju ekspertīzes divās jomās: Eiropas Savienības normatīvie akti un politikas dokumenti, kā arī sociālā un
darba tirgus attīstība. Jāatzīst, ka
ziņojumi par minētajām tēmām
atzinīgi tikuši novērtēti un izmantoti atsevišķās valsts pārvaldes
struktūrās, kā arī sociālo partneru
vidū. Sagatavotie ziņojumi pieejami LBAS interneta vietnē http://
www.lbas.lv/resources.

METODISKIE MATERIĀLI

Izpētes darbs saistīts arī ar metodisko materiālu un rokasgrāmatu
izstrādi ar mērķi paaugstināt darba ņēmēju un viņu pārstāvju izpratni 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 darba programmas 2009. – 2010. gadam un Eiropas sociālo partneru
pamatnolīgumu īstenošanu un ieviešanu praksē” (2010. gadā);
„Sociālās drošības politika Latvijā
krīzes apstākļos” (2011. gadā);
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības korporatīvā rokasgrāmata.

INFORMATĪVĀ KAMPAŅA

Šogad projektā ieviestas divas jaunas aktivitātes. Viena no tām - informatīvā kampaņa, kuras ietvaros plašsaziņas līdzekļos tiek aktualizēts jautājums par sociālā

dialoga nozīmi un labvēlīgu ietekmi uz ikvienu strādājošo, kā arī
par sociālo partneru nepieciešamību un iespējām iesaistīties politiskajos procesos gan valsts, gan
reģionu, gan katra uzņēmuma līmenī. Reklāmas kampaņā izmantota vides reklāma, interneta, reģionālās preses u.c. mediji, lai sasniegtu maksimālu frekvenci
mērķauditorijā. Paralēli reklāmas
kampaņai tika realizētas dažādas
publicitātes aktivitātes, kuras ar
iesaistītajiem ekspertiem un reģionālajiem viedokļu līderiem pastiprināja kampaņas vēstījumu, kā
arī sniedza reģionu iedzīvotājiem
praktisku informāciju un padomus par sociālā dialoga priekšrocību izmantošanu.

VIDEOFILMA

Otra aktivitāte, kas zināmā mērā
arī vēsta par sociālā dialoga nozīmi, ir videofilmas izveidošana.
Filma skaidro darba ņēmēju ieguvumus, apvienojoties arodorganizācijās, kā arī zaudējumus, strādājot bez koplīguma. Videofilma ievietota internetā, kā arī tiks demonstrēta informatīvajās dienās,
izstādēs, reģionālajos kultūras pasākumos un citos sabiedrības informēšanas 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 izveidotas un pārliecinoši darbojas,
tad neatbildēts paliek jautājums
par projekta rezultatīvo rādītāju.
Tam 2015. gadā, projektam noslēdzoties, ir jāsasniedz 21%
darbinieku, kurus aptver koplīgums no valstī kopējā nodarbināto skaita. Paldies LBAS dalīborganizācijām par ikgadējiem
statistikas datiem un Centrālajai
Statistikas pārvaldei, kas ļauj
noteikt konkrētā gada procentuālo atzīmi. 2011. gadā šī atzīme ir 16,9%, un tikai vienoti
arodbiedrību mērķi attaisnos ieguldītos līdzekļus.
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Galvenais – uzmundrināt un radīt kopības sajūtu

Jānis Meija,
LBAS reģionālais
koordinators Zemgalē:

- Veiksmīgas sadarbības rezultātā
ar Jelgavas pilsētas domi un Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociāciju, 2010. gada 29. decembrī tika
izveidota Jelgavas pilsētas Trīspusējās konsultatīvā sadarbības padome (JTKP), kuras galvenie
mērķi un uzdevumi ir vecināt
pašvaldības , darba devēju un
arodbiedrību sadarbību. JTKP
pirmajā darbības gadā ir pierādījusi sevi kā patstāvīgu un funkcionējošu organizāciju, jo ir panākta
vairāku lēmumu pieņemšana, kuri nodrošina kā darba ņēmēju, tā
darba devēju interešu un vajadzību nodrošināšanu.
2011. gada jūlijā tika noorganizēta pirmā Dobeles lielāko arodorganizāciju priekšsēdētāju sanāksme. Sanāksmes laikā pārrunājām
iespējas un nepieciešamību veidot
Dobeles arodbiedrību centru, kā
arī Dobeles novada Trīspusējo
konsultatīvo sadarbības padomi.
Sadarbības rezultātā ar Jēkabpils
lielāko arodorganizāciju priekšsēdētājiem ir panākta vienošanās par
dalību Jēkabpils pilsētas Attīstības
konsultatīvajā padomē, kura izveidota 2011. gada 10. novembrī.
2010. gada 7. oktobrī Jelgavā tika izveidots Jelgavas arodbiedrību
centrs ar mērķi izstrādāt saskaņotu
arodbiedrību politiku reģionā, veicināt sociālo dialogu ar Jelgavas
pilsētas domi un darba devēju organizācijām, un paust un pārstāvēt
reģiona arodorganizāciju kopējo
viedokli un prasības.
24. oktobrī Jelgavā, pilnsabiedrības „JIC Biznesa inkubators” telpās, norisinājās LBAS reģionālās
informatīvās dienas pasākums. Papildus tika veikts atskats uz Zemgales reģionā veiktajām un plānotajām aktivitātēm, kā arī tika apbalvotas Zemgales reģiona 11 labākās arodorganizācijas.

Inna Griņoka,
LBAS reģionālā koordinatore Latgalē:

- Pagājušajā gadā ir izveidotas 2
trīspusējās konsultatīvās padomes
– Daugavpilī un Rēzeknē, mērķis
ir viens – veicināt domes, darba
devēju un arodbiedrību sadarbību.
Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Daugavpils pilsētas domi,
Daugavpils novada domi, Valsts
darba inspekciju, Valsts nodarbinātības aģentūru, Latvijas Darba
devēju konfederāciju, Latgales
mācību centru, ar pagastiem Daugavpils novadā.
Labi piemēri sociālā dialoga attīstīšanā un nodrošināšanā ir SIA
„Daugavpils autobusu parks” un
SIA „Verems” - šajā uzņēmumā
pagājušajā gadā tika pārslēgts ar
papildinājumiem jauns koplīgums. Taču sakarā ar sarežģīto
ekonomisko situāciju dažos uzņēmumos koplīgumi ir apturēti, vai
ir noteiktas izmaiņas, it īpaši, sociālo garantiju sadaļā.
3. novembrī Daugavpilī LBAS
vadība sveica 13 labākās reģiona
arodorganizācijas.
Arodbiedrību priekšsēdētājiem
rekomendēju biežāk rīkot informatīvās dienas, kad darbinieki var
sanākt kopā. Šajos apstākļos ļoti
svarīgi ir cilvēkus stiprināt un uzmudrināt, radot kopības sajūtu un
apziņu, ka viņi nav atstāti vieni ar
savām problēmām.
Pēdējā laikā tomēr daudz arodbiedrības biedru izstājas no arodbiedrībām, savu izvēli pamatojot
ar to, ka arodbiedrība neko nedara un neaizsargā, piemēram, no
darbinieku skaitu samazināšanas
uzņēmumā. Savukārt arodbiedrību priekšsēdētāji žēlojas par
problēmām un prasa palīdzību
un padomu, kā rīkoties šajās situācijās, kā motivēt darbiniekus
būt arodbiedrībā un kā piesaistīt
jaunus biedrus.

Ir uzņēmumi, kuros darba devējs nekontaktējas ar arodbiedrības priekšsēdētāju, šajos gadījumos iesakām sākt veidot sociālo
dialogu ar darba devēju, piemēram, sasaukt arodbiedrības sapulci kopā ar darba devēju vai viņa
pārstāvjiem. Darbinieki bieži sūdzas par arodbiedrību priekšsēdētāju lielo vecumu, - ka tā dēļ viņiem nav entuziasma un spēka
darboties strādājošo labā.

vu kā viens no labākajiem sadarbības partneriem.

Toms Meiers,
LBAS reģionālais
koordinators Kurzemē,
Liepājas arodcentra
vadītājs:

Tatjana Andersone,
LBAS reģionālā koordinatore Vidzemē:

- Kurzemē apzinātas visa reģiona arodbiedrības, taču lielākā
arodbiedrību aktivitāte jūtama
tieši Liepājā. 20. oktobrī Liepājā
tika apbalvotas 15 Kurzemes reģiona arodorganizācijas, kas ir
stabilas un ar labām tradīcijām.
Atzinību par mūža ieguldījumu
arodbiedrību kustībā saņēma
Silvija Ivanova – ilggadēja Liepājas reģiona Latvijas Tirdzniecības arodbiedrības priekšsēdētāja.
Sadarbojoties ar arodorganizācijām, ir panāktas vairākas
svarīgas lietas Liepājā, piemēram, arodbiedrībām iestājoties
par iedzīvotāju interesēm, tika
sakārtots jautājums ar sabiedrisko transportu pilsētā.
Liepājas arodbiedrību centrā
darbojas 20 organizācijas, kas ir
tikpat, cik 2005. gadā. Liepājas
arodcentra organizācijas cieši
sadarbojas ar Saeimas deputātiem, tādējādi atrodoties politisko notikumu epicentrā.
2009. gada 10. septembrī
arodbiedrību labā sadarbība ar
pašvaldību rezultējās Liepājas
trīspusējās konsultatīvās padomes izveidošanā. Pēc arodcentra
iniciatīvas, 2010. gadā Liepājas
pilsētas dome saņēma LBAS bal-

- Tiekos ar darbiniekiem uzņēmumos un iestādēs, kur darbiniekus informēju par arodbiedrību
nozīmi, kāpēc darbiniekam ir vajadzīga arodbiedrība un ko darbinieks
iegūst no tā, ja viņš darbojas kādā
no nozares arodbiedrībām. Esmu
apmeklējusi vairāk nekā 30 uzņēmumus un iestādes, kur individuāli
esmu uzrunājusi vairāk nekā 200
cilvēkus - gan darbiniekus, gan
arodbiedrību biedrus. Piecu mēnešu laikā dažādās arodorganizācijās
ir iestājušies 33 jauni biedri.
Darba vietās, kur nav arodbiedrības, sarunu laikā novērtēju situāciju, 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 nozīmi. Svarīgu lomu paveica arodbiedrības, noslēdzot pirmo darba
koplīgumu ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu š.g.
27.oktobrī.
Katru mēnesi tiekos ar LDDK
pārstāvjiem reģionā, pārrunājam
aktuālos jautājumus. Notiek sadarbība ar Uzņēmēju konsultatīvo
padomi Valmieras pilsētas pašvaldībā. Svarīgi, ka pašvaldība un uzņēmēji atbalsta arodbiedrību pārstāvju piedalīšanos sēdēs un uzklausa viedokli.
Katru mēnesi tiek rīkota sanāksme Vidzemes KC lielāko arodorganizāciju priekšsēdētājiem,
kurā notiek savstarpējās informācijas apmaiņa un tiek sniegtas
konsultācijas, kā stiprināt arodbiedrības kapacitāti.
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PROJEKTI

DARBA ATTIECĪBAS UN DARBA DROŠĪBA
2008. gada 1. septembrī LBAS
uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Darba
attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un
uzņēmumos”.

Inga Svirska,
projekta vadītāja

Laika posmā no 2008. gada septembra līdz 2011. gada septembrim projekta ietvaros LBAS
eksperti ir snieguši 7195 konsultācijas darba tiesību un darba drošības jautājumos, tajā
skaitā 1798 darba strīdi ir risināti praktiski, sastādot prasības
pieteikumus tiesai. Konsultāciju
laikā konsultanti, atsaucoties uz
darba tiesību un drošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ir snieguši strādājošajiem
844 konsultācijas, kā novērst
darba tiesību un drošības pārkāpumus darba vietās. Konsultatīvajos centros, kuri atrodas
piecos Latvijas reģionos - Rīgā,
Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā
un Liepājā, ir pieejami visi projekta ietvaros izdotie informatīvie un metodiskie materiāli, tādi kā „Darba koplīguma loma
darba tiesiskajās attiecībās”,
„Darba likums ar komentāriem”,
„Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un
uzticības personām”, „Eiropas
Savienības tiesas prakse darba
tiesībās” un sešas darba aizsardzības grāmatas „ Darba drošība”, „Psihosociālā darba vide”,
„Darba higiēna”, „Darba apstākļi un veselība darbā”, „Darba
aizsardzības apmācību metodes”, „Ergonomika darbā”. Visi
izdotie informatīvie materiāli
un grāmatas tika izplatītas darbiniekiem, arodorganizāciju vadītājiem, darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām, kā

arī dāvinātas bibliotēkām. Jāuzsver, ka izdotie materiāli tika
augstu novērtēti.
Konsultatīvajos centros ir
pieejamas darba vides pārbaudei nepieciešamās mērīšanas
ierīces un instrumenti. Konsultanti sniedz konsultācijas ne tikai klātienē konsultatīvajos
centros un izbraukuma konsultācijās, bet arī atbild uz iesniegtajiem jautājumiem LBAS mājas
lapas sadaļā un konsultē pa tālruni.
Projekta ietvaros ir iekārtota
mācību klase Rīgā – atsevišķa
konsultāciju telpa, kurā tiek
sniegtas konsultācijas lielākām
cilvēku grupām no uzņēmumiem. Mācību klasē tika organizētas apmācību programmas
"Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos"
semināri. Laika periodā no
2008. gada septembra līdz 2011.
gada septembrim tika izglītoti
350 darba ņēmēju pārstāvji. Izglītības programmas „Arodbiedrību nozaru vadītājiem un
darbiniekiem par arodbiedrību
uzdevumiem darba aizsardzības
jomā” apmācīti 311 arodbiedrību nozaru vadītāji un darbinieki. Savukārt izglītības pilnveides apmācības licencētu 50
stundu garu kursu "Darba aizsardzība un drošība" pabeiguši
un sertifikātu ieguvuši 277 darba ņēmēju pārstāvji un uzticības personas.
Informācija par konsultatīvajiem centriem, LBAS aktivitātēm, problēmjautājumiem un to
risinājumiem tiek sniegta LBAS
mājas lapā, projekta aktivitātes
ietvaros izdotajā informatīvajā
biļetenā „Darbinieku avīze” vienu reizi ceturksnī, radio raidījumos un speciāli veidotajos
trīsdesmit sešos raidījumos TV
raidījumos.
Lai nodrošinātu informācijas
pieejamību un palielinātu strādājošo informētību par darba
tiesībām un drošību, tika veidoti atsevišķi informēšanas un
publicitātes pasākumi informatīvās publicitātes kampaņas, kuru ietvaros plašsaziņas līdzekļos
tika aktualizēti darba tiesību un
darba drošības jautājumi, kā arī

popularizēti labās prakses piemēri.
Informēšanas kampaņas par
darba tiesību jautājumiem ietvaros LBAS darba tiesību un
aizsardzības eksperti semināru
veidā visā Latvijas teritorijā
sniedza informāciju par ieguvumiem no darba līgumu slēgšanas un problēmām, kādas rodas,
neievērojot darba tiesiskās attiecības.
Kampaņas – konkursu „Potenciālo darbinieku izglītošana
darba tiesību un darba drošības
jautājumos, nodrošinot sagatavošanu darba tirgum” mērķauditorija bija vispārizglītojošo
skolu un profesionālo skolu audzēkņi. Kopumā tika apmācīti
un sagatavoti darba tirgum vairāk nekā 2250 potenciālie darbinieki. Jāatzīmē, ka kampaņas
tika veidotas konkursu veidā,
tādējādi mudinot skolēnus apgūt darba tiesību un drošības
jautājumus atraktīvā veidā.
Konkurss veicināja skolēnu un
profesionālo izglītības mācību
iestāžu audzēkņu – topošo darbinieku zināšanu apguvi un izpratni darba tiesību un drošības
jautājumos, un tādā veidā sagatavoja viņus turpmākai darba
dzīvei.
Kampaņas jaunāko klašu skolēniem, savukārt, nodrošināja
bērnu izglītošanu no mazotnes
– kā sevi pasargāt no dažādiem
riskiem un drošības apdraudējumiem. 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 teritorijā. Pārskata periodā konferences apmeklēja vairāk kā 1050
dalībnieku. Tajās tika apskatīti
darba aizsardzības jautājumi ar
mērķi novērtēt darba aizsardzības, veselības un darba drošības
situāciju valstī, ratificēto SDO
konvenciju ievērošanu, aktualizēt preventīvo DA pasākumu
nozīmi, kā arī veicināt trīspusējās sadarbības principus.
LBAS sagatavoja ekspozīcijas
un piedalījās sešās izstādēs
(2009., 2010., 2011.). Katrā iz-

stādē apmeklētāju skaits bija
aptuveni 15 000, notika metodisku un informatīvu materiālu
izplatīšana, kā arī tika sniegtas
konsultācijas darba drošības jomā, skaidrota divpusējā sociālā
dialoga loma uzņēmuma līmenī.
Īpaši nozīmīga bija divu dienu Starptautisko forumu organizēšana (2009.gadā un 2011.
gadā), kuru ietvaros varēja iepazīties ar inovācijām darba
tiesību jomā. Forums veicināja
starptautiskās pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu,
kā arī sekmēja savstarpējo sadarbību darba drošības jomā.
Forumos kā lektori tika aicināti
piedalīties ārvalstu pasniedzēji
un eksperti. Katrā konferencē
piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki.
Jāatzīst, ka projekta darbība
minētajā periodā ir attaisnojusies un sasniegusi savu mērķi,
jo sniegts praktisks atbalsts
arodbiedrību vadītājiem, aktīvistiem, speciālistiem, strādājošajiem, kā arī potenciālajiem
darbiniekiem, kas pārliecinoši
atspoguļojas projekta rezultatīvajos rādītājos.
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AKTUĀLI

ĢENERĀLVIENOŠANĀS KĀ INSTRUMENT
1. novembrī LBAS organizēja
starptautisku forumu „„Arodbiedrību loma ēnu ekonomikas
apkarošanā”, kurā nozīmīgu
vietu ieņēma jautājums par
ģenerālvienošanos kā instrumentu šī tik nozīmīgā jautājuma risināšanā.
Nataļja Mickeviča,
LBAS ES normatīvo aktu un politikas
dokumentu eksperte

Diemžēl situācija ar ģenerālvienošanās slēgšanas statistiku Latvijā
nav iepriecinoša. LBAS dalīborganizācijās ir noslēgtas 17 vienošanās.
No tām tikai trīs ir nozares ģenerālvienošanās, kuras paredz darba tiesības un sociālās garantijas darbiniekiem. Piemērām, Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības noslēgtā
ģenerālvienošanās nosaka darbinieku stundas likmi pa profesijām celtniecības nozarē. Diemžēl apgrozījuma lielā krituma dēļ ģenerālvienošanās darbība ir apstādināta. Vienošanās efektivitāte zuda, kad no
darba devēju organizācijas izstājās
daudzi biedri.
Labklājības ministrijas un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes
darbinieku arodbiedrības, Latvijas
Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības un Latvijas Ārstniecības
un aprūpes darbinieku arodsavienības noslēgtā ģenerālvienošanās paredz darba laiku, darba samaksu,
kvalifikācijas paaugstināšanu, sociālās garantijas darbiniekiem.
Savukārt vienīgā spēkā esošā vispārsaistošā ģenerālvienošanās ir
Latvijas Dzelzceļa nozares darba
devēju organizācijas un Latvijas
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares
arodbiedrības noslēgtā vienošanās.
Tā regulē darbinieku darba samaksu, indeksāciju, prēmēšanas sistēmu, papildus sociālās garantijas
darbiniekiem (papildus atvaļinājumus, papildus atpūtas dienas).

Diskusija par ģenerālvienošanos slēgšanu

Kā parādīja diskusija LBAS organizētajā starptautiskajā forumā
„Arodbiedrību loma ēnu ekonomikas apkarošanā” ģenerālvienošanās slēgšanas katastrofālā statistika nav saistīta ar esošo tiesisko

regulējumu, bet gan ar savstarpējā
izdevīguma trūkumu. Valsts pārvaldes pārstāvji atzīst, ka šis instruments šobrīd nav populārs.
Savukārt darba devēji neredz, ko
tieši ģenerālvienošanās noslēgšana var sniegt viņu darbībai. Tas
liecina, ka par ģenerālvienošanās
ietekmi nav izpratnes abās pusēs
– gan darba devējiem, gan arodbiedrībām, un ir nepieciešamas
turpmākas sarunas.
Turklāt darba devēju organizācijas „nevelk” līdz nepieciešamajam 50% darbinieku vai 60% apgrozījuma slieksnim. Piemērām,
Latvijas Būvnieku asociācijas pārstāvis apšauba, ka tuvākajā nākotnē celtniecības nozarē darba devēji varēs izpildīt kritērijus. Savukārt, ja vieni darba devēji, kuri
noslēdz ģenerālvienošanos, oficiāli maksā nodokļus un iegulda
darbinieku darba apstākļu un darba drošības uzlabošanā, bet citi
ietaupa uz nodokļu nemaksāšanas
rēķina, „godīgie” darba devēji tiek
nostādīti neizdevīgajā situācijā un
arī nevēlas pildīt ģenerālvienošanās prasības. Vienlaikus bieži vien
attiecīgajās nozarēs, piemēram,
sakaru nozarē, vispār nav darba
devēju organizācijas.
Visbeidzot jāatzīst, ka arī pašām arodbiedrībām dēļ to īsās
pieredzes mūsdienu ekonomikas
tirgū, bieži vien trūkst kapacitātes
un uzņēmējdarbības zināšanu, lai
sarunātos ar darba devēju atbilstošajā līmenī un sniegtu savus
priekšlikumus par savstarpējiem
izdevīguma punktiem.

Arodbiedrību
stūrakmens - koplīgumi

Viens no arodbiedrību darbības
stūrakmeņiem ir dalība koplīgumu slēgšanas procesā. Veicot pārrunas un slēdzot koplīgumus,
darba devēji un arodbiedrības nosaka abām pusēm pieņemamus
un apmierinošus darba apstākļus
un nosacījumus. Slēdzot koplīgumu nozarē vai nacionālajā līmenī
– ģenerālvienošanos - sociālie
partneri var aptvert plašāku darbinieku un darba devēju loku.
Parasti ģenerālvienošanos kā
instrumentu uztver tikai kā vienošanos par darba samaksas jautājumiem. Taču, slēdzot ģenerāl-

vienošanos, darba devēji un arodbiedrības var vienoties par plašu
jautājumu spektru, piemēram:
· darba laiku;
· apmācību un kvalifikācijas celšanas 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 devēju organizāciju apvienība ar
darbinieku arodbiedrību vai darbinieku arodbiedrību apvienību
(savienību), ja ģenerālvienošanās
pusēm:
1) ir atbilstošs pilnvarojums vai
2) ja tiesības slēgt ģenerālvienošanos paredzētas šo apvienību (savienību) statūtos.
Taču nozarē noslēgtā ģenerālvienošanās nav saistoša visai nozarei. Tās prasības aptver tikai
puses, kuras ir to noslēgušas, proti, tikai tos darba devējus, kuri ir
attiecīgajā darba devēju organizācijā. Darba devēji nereti kritizē
ģenerālvienošanās efektivitāti, jo
darba devēji, kuri neietilpst organizācijā, līdz ar to bieži turpina
maksāt algas aploksnēs, ietaupīt
uz darbaspēka izmaksām un sociālajām garantijām. Šādi iestājas
darba izmaksu dempings un darba devēji neredz izdevīgumu slēgt
ģenerālvienošanos nozarē.
Darba likuma 18. panta ceturtā
daļa paredz iespējas paplašināt
noslēgtās ģenerālvienošanās darbību. Atbilstoši DL 18. panta ce-

turtajai daļai, ja
1) darba devēju organizācijas vai
darba devēju organizāciju apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk nekā 50 procentus darbinieku vai
2) viņu preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms ir vairāk nekā
60 procenti no nozares preču apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma, ģenerālvienošanās, kuru
noslēgusi darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju
apvienība un darbinieku arodbiedrība vai darbinieku arodbiedrību apvienība (savienība), ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem
darbiniekiem, kurus nodarbina
šie darba devēji. Nosacījums, lai
ģenerālvienošanās stātos spēkā attiecībā uz visiem darba devējiem
attiecīgajā nozarē, ir tās publikācija „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 devējiem un darbiniekiem, kuri nav
devuši savu pilnvarojumu šādas
vienošanās noslēgšanai. Paplašināta ģenerālvienošanās ne tikai
palielina darbinieku, kuru darba
apstākļus uzlabo vienošanās, skaitu, bet arī nodrošina godīgu konkurenci, ieviešot vienādas prasības pilnīgi visiem darba devējiem
attiecīgajā nozarē.
Paplašinot ģenerālvienošanās
darbību atbilstoši DL 18. panta
ceturtajai daļai, rodas dažas neskaidrības.

Kritēriju
izpildes pierādīšana

DL nenosaka, kā var pierādīt, ka
darba devēju organizācija atbilst
minētajiem kritērijiem – pārstāv
vairāk nekā 50 procentus darbinieku vai tās preču apgrozījums vai
pakalpojumu apjoms ir vairāk nekā 60 procenti no nozares preču
apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma. Nosacījumu statistisko pie-
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AKTUĀLI

TRUMENTS ĒNU EKONOMIKAS APKAROŠANĀ
rādīšanu apgrūtina divi aspekti.
Pirmais ir darba devēju organizāciju reģistra trūkums. Šobrīd
darba devēju organizācijas un to
apvienības tiek reģistrētas Biedrību 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 organizācijas un nodrošinātu nepieciešamo informāciju par darba devēju
organizācijām. Otrais aspekts ir
nodarbinātības statistikas un ekonomiskā apgrozījuma mainīgā
daba. Nav skaidrs, vai noslēgtā ģenerālvienošanās, kuras darbība ir
paplašināta uz trešajām personām, būs spēkā, ja pēc gada vai
diviem darba devēju puses pierādītie skaitliskie nosacījumi mainās – samazinās darbinieku skaits
vai būtiski krītas apgrozījums,
vairs nesasniedzot nepieciešamos
procentus. Šeit būtu jāpiemin
fakts, ka DL nenosaka ģenerālvienošanās darbības termiņu vai prasību kritēriju izpildes periodiskai
pārbaudei.

Apstiprināšana

Daudzu Eiropas Savienības dalībvalstu prakse attiecībā uz koplīgumu paplašināšanu, parāda, ka vairākumā gadījumos šajā procesā ir
iesaistīta kompetenta valsts institūcija (piemēram, ministrija), vai
arī trīspusējās sadarbības institūcija. Tā pārbauda un apstiprina,
ka darba devēju organizācija atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem un pasludina vienošanos
par vispārsaistošu visiem darba
devējiem nozarē uz noteiktu termiņu.
Latvijā nav paredzēta valsts institūcijas ģenerālvienošanās apstiprināšana. Ja Latvijā ģenerālvienošanos paplašināšanu apstiprinātu valsts institūcija, piemēram, ministrija, vai Nacionālā
Trīspusējās sadarbības padome,
tas atvieglotu paplašināšanas apstrīdēšanu gadījumos, ja darba
devējs apstrīd to, ka darba devēju
organizācija atbilst kritērijiem, vai
ka nozares vienošanās aptver viņa
uzņēmuma darbību.

Starptautisks
regulējums

ĢENERĀLVIENOŠANOS APSTIPRINA:
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

LBAS starptautiskajā forumā 1. novembrī piedalījās ekonomikas ministrs D.
Pavļuts (no labās), LDDK ģenerāldirektore L. Meņģelsone, diskusijas vadīja
žurnālists J. Domburs.



Apstrīdēšanas iespējas

Šobrīd nav skaidrs paplašinātās
ģenerālvienošanās tiesiskais statuss. Vai vienošanās, kuras darbība tika paplašināta, būtu apstrīdama civilprocesa vai administratīvā
procesa kārtībā? Iepriekš minētais
valsts iestādes vai NTSP apstiprinājums, ka darba devēju organizācija atbilst kritērijiem un vienošanās kļūst vispārsaistoša, novērstu šādu jautājumu. Ģenerālvienošanās paplašināšana tiktu
apstrīdēta administratīvā procesa
kārtībā kā valsts pārvaldes lēmums. Kā alternatīvu var paredzēt, ka strīdu par iesaistītas institūcijas lēmumu var atrisināt mediācijas ceļā.

Jēdziens „nozare”

Visbeidzot,
ģenerālvienošanās
noslēgšanu un tās darbības paplašināšanu uz darba devējiem, kuri
nav devuši savu piekrišanu vienošanās noslēgšanai, apgrūtina jēdziena „nozare” trūkums. Darba

Foto F64

devēju izveidotās nozaru apvienības ne vienmēr atbilst arodbiedrību nozaru apvienībām. Vienlaikus
daži uzņēmumi pieder pie vairākām nozarēm. Šajā gadījumā, ja ir
dažādu nozaru ģenerālvienošanās
par minimālo algu, un viens uzņēmums pieder pie vairākām nozarēm, nav skaidrs, kura ģenerālvienošanās tam ir jāpilda?

Prasību
izpildes kontrole

Visbeidzot visbūtiskākā neskaidrība ir, kā var kontrolēt ģenerālvienošanās izpildi. Piemēram,
kā novērst gadījumus, kad darba
devējs, lai nepildītu ģenerālvienošanās prasības, izstājas no
darba devēju asociācijas. Ir apšaubāmi, ka Valsts darba inspekcijai būtu nepieciešamā kapacitāte kontrolēt ģenerālvienošanās
prasību izpildi visos nozares uzņēmumos, līdz ar to atbildība
par kontroli būtu pašu sociālo
partneru rokās.

SDO tiesību sistēmā nav detalizēta regulējuma attiecībā uz
koplīgumu paplašināšanas jautājumiem. Kopējais ietvars kolektīvo līgumu slēgšanai ir definēts SDO Konvencijā par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību,
apvienojoties
organizācijās, Konvencijā par
tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu
slēgšanu un Konvencijā par trīspusējām konsultācijām Starptautisko Darba Normu pielietošanas sekmēšanai. Šīs konvencijas nosaka asociācijas brīvības
un kolektīvo līgumu slēgšanas
kopējus principus un nosaka ietvaru, kurā var tikt veikta kolektīvo līgumu paplašināšana. Atbilstoši SDO Darba koplīgumu
rekomendācijai Nr. 91 5. pantam valstu nacionālās tiesības
var paplašināt noslēgto koplīgumu darbību uz visiem attiecīgās
nozares vai teritorijas darbiniekiem un darba devējiem, ja ir
izpildīti rekomendācijā noteiktie vispārējie nosacījumi. Līdz ar
to koplīgumu darbības paplašināšana ir atzīta starptautiski,
kaut arī to detalizēta regulēšana
ir atstāta valstu ieskatam.
Atbilstoši SDO Darba koplīgumu rekomendācijai Nr. 91 5.
pantam, valstu nacionālās tiesības var paplašināt noslēgto koplīgumu darbību uz visiem attiecīgās nozares vai teritorijas darbiniekiem un darba devējiem, ja
ir izpildīti šādi kritēriji (nosacījumi):
· koplīgums jau aptver noteiktu
darbinieku un darba devēju
skaitu, un šis skaitlis atbilstoši
kompetentās valsts iestādes atzinumam ir atbilstošs nepieciešamajai pārstāvībai;
· noslēgtā koplīguma darbības
paplašināšanu pieprasa viena vai
vairākas darbinieku vai darba
devēju organizācijas, kuras ir šī
koplīguma puses;
· pirms koplīguma darbības paplašināšanas darbiniekiem un
darba devējiem, attiecībā uz kuriem koplīguma darbība tiks paplašināta, tika dota iespēja iesniegt savus komentārus.
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Ekspertīzes – nozīmīgi pētījumi
Projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiek veiktas
dažādas dokumentu ekspertīzes, kuras augstu novērtējušas
gan arodbiedrības, gan dažādas 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 sociālo 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 sociālā dialoga regulējuma. Kopsavilkumā ekspertīzē ir sniegti priekšlikumi
sociālā dialoga un sociālo partneru
iekļaušanai Latvijas tiesību aktos.
Apskatot Latvijas regulējumu attiecībā uz sociālo dialogu, autore secina, ka Latvijā nav sociālā dialoga
definīcijas un nav skaidri kritēriji sociālo partneru izvēlei dalībai trīspusējā sociālajā dialogā. Attiecībā uz
tiesību aktu, kurš ietvertu sociālā
dialoga un sociālo partneru definīcijas, var izdalīt trīs variantus: jaunu
Sociālās partnerības likumu, Darba
likuma normu papildinājumu, grozījumu veikšanu likumā „Par arodbiedrībām” (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 pārstāvjiem. Šādu variantu ir izvēlējušies arī
Latvijas kaimiņvalsts Lietuva, kuras
piemērs ir apskatīts iepriekš. Darba
likums varētu ietvert deleģējumu
Ministru kabinetam pieņemt Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) nolikumu. Šādi nolikumam tiktu piešķirts skaidrs juridisks
statuss (Ministru kabineta
noteikumi) un tiktu atrisināta kolīzija attiecībā
uz to, ka Darba likums regulē tikai
darba attiecības. Nolikums ietvertu šobrīd
NTSP darbībā visus apskatāmos jautājumus (arī ar darba attiecībām nesaistītus jautājumus, kuri
arī šobrīd ir ietverti NTSP nolikumā
attiecībā uz NTSP apakšpadomju
darbību), ka arī jautājumus par valsts
finansiālo atbalstu sociālajiem partneriem, kas ieviestu skaidrību un
novērstu negatīvās diskusijas attiecībā 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 darba devēju un to apvienību, kā arī
noteiktajos gadījumos valsts, savstarpējo attiecību sistēma, kas ietver
savstarpēju informācijas apmaiņas
procesu, konsultācijas un koplīgumu slēgšanu ar mērķi nodrošināt
visu iesaistīto pušu interešu aizsardzību un valsts ekonomiskās un sociālās 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, nozaru un teritoriālo līmeni. Savukārt
sociālā dialoga formas būtu nepieciešams noteikt kā divpusējo un trīspusējo sadarbību, kuri jau tiek praktizēti Latvijā, taču nav definēti. Attiecībā uz trīspusējās sadarbības definēšanu Darba likums varētu noteikt, ka

tā ir sadarbība starp valsts, darba devēju un darbinieku nacionālā līmeņa
pārstāvjiem. Trīspusējo sadarbību
realizē caur NTSP un tās apakšpadomēm. Padomes nolikumu apstiprina
Ministru kabinets. Trīspusējās sadarbības definēšanu var papildināt ar
citām trīspusējās sadarbības formām, piemēram, partneru nacionālajiem ekspertu padomēm attiecīgajās jomās (piemēram, izglītībā).

Sociālo partneru
kritēriju noteikšana

Atbilstoši Latvijas tiesību aktiem, sociālie partneri ir darbinieku pārstāvji un to organizācijas un
darba devēji un to organizācijas.
Trīspusējās sadarbības gadījumā
sociālie partneri ir valsts, darbinieku un darba devēju nacionālā līmeņa organizācijas.
Būtu nepieciešama diskusija attiecībā uz nozares un teritoriālo sociālo
partneru definēšanu. Nozares sociālo partneru organizācijas definīcija
varētu ietvert kritēriju par minimālo
darbinieku pārstāvības procentu attiecīgajā nozarē un prasību par nozares līmeņa centru un tā vadību. Šeit
vēlreiz ir būtiski uzsvērt, ka nozares
sociālo partneru definēšanai ir nepieciešams ar tiesību aktu izveidot
nozaru klasifikāciju, kura šobrīd atšķiras darba devēju un darbinieku
organizāciju starpā un apgrūtina nozares koplīgumu slēgšanu.
Kritērijus nacionālā līmeņa sociālo partneru definēšanai var noteikt NTSP nolikumā. Nacionālā
līmeņa organizācijas var piedalīties
NTSP un slēgt divpusējos un trīspusējos nacionālās sadarbības līgumus un ģenerālvienošanās. Kā var
redzēt no Eiropas Savienības izvēlēto valstu apskata, Latvijai ir daudz
piemēru, kurus var izmantot nacionālā 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 sniegšanas 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 realizētu atbalstu nodokļu atvieglojumu
veidā, būtu nepieciešami skaidri
kritēriji un efektīva kontroles sistēma, lai novērstu arodbiedrību „priviliģētā stāvokļa” ļaunprātīgu izmantošanu, iespējamus strīdus par
negodīgu konkurenci arodbiedrību
vidū un aizdomas par arodbiedrību
darbības politizēšanu.
Būtu nepieciešams izvērtēt
valsts un sociālo partneru publiskās un privātās sadarbības veidošanu, kas ļautu sociālajiem partneriem sniegt pakalpojumus valstij sociālo partneru darbības sfēras jautājumos, saņemot par to
atlīdzību. Tas varētu veidot veiksmīgu valsts un sociālo partneru
sadarbības modeli, vienlaikus ļaujot sociālajiem partneriem pildīt
vienu no savām funkcijām – nodarbinātības apstākļu uzlabošanu
un valsts sociālās labklājības veicināšanu. Vienlaikus tas stiprinātu
pašu sociālo partneru kapacitāti
un veicinātu to finansiālo stabilitāti. Lai to realizētu, būtu nepieciešams izstrādāt skaidru publiska
pakalpojuma sniegšanas iepirkuma sistēmu, iesniedzēju kandidātu atlases sistēmu, lai novērstu
negodīgu konkurenci un sociālo
partneru darbības politizēšanu.

Sociālais dialogs un
ģenerālvienošanās darbības paplašināšana
Nīderlandē

Šobrīd Latvijā sociālais dialogs ir veidošanās procesā. Sociālie partneri
iegūst un izvērtē pieredzi, analizē izveidoto instrumentu efektivitāti un
meklē iespējamos uzlabojumus. Šajā
procesā būtiska ir informācija par
sociālā dialoga un koplīgumu slēgšanas mehānismu ieviešanu citās dalībvalstīs. Ekspertīze sniedz informāciju par Nīderlandes - valsts, kurā
sociālā dialoga un nozares koplīgumu sistēma ir viena no veiksmīgākajām, - divpusējā un trīspusējā sociālā
dialoga mehānismu un koplīgumu
paplašināšanas regulējumu.

STATISTIKA
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SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

MUMS IR, KUR AUGT!
Tieši 6. un 7. kongresu starplaikā, pateicoties aktīvākai un
veiksmīgākai komunikācijai, ir
pieaugusi LBAS publiskā atpazīstamība 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 jautājumiem.
Sanita Lorence,
LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja

Kopumā nepieciešamība pēc sabiedriskajām attiecībām ir atbalstīta augstākās vadības līmenī. To
apstiprina fakts, ka ir izveidota
sabiedrisko attiecību struktūrvienība, 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 atspoguļošanu, un komunikācijā tiek izmantoti dažādi instrumenti: mediju attiecības, kontrolētie mediji
(informatīvie biļeteni „Darbinieku Avīze” un „LBAS Vēstis”, interneta vietnes u.c.), tiešā informēšana (semināri, elektroniskā
saziņa u.c.), aktivizēta darbība
sociālajos medijos: draugiem.lv,
Facebook, Twitter. Īpaši jāatzīmē
reģionālie radio raidījumi un
Latvijas radio raidījums „Krustpunktā”, 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 divas reizes apspriestas LBAS Valdes sēdē un vienu reizi dalīborganizāciju vietnieku sanāksmē.
2007. gada 31. oktobrī LBAS
Valde
izskatīja
jautājumu
„Par sabiedrisko attiecību lomu

arodbiedrību mērķu sasniegšanā”, kā rezultātā Valde nolēma, ka
dalīborganizācijām ir operatīvi
jāinformē LBAS sabiedrisko attiecību menedžere par aktuālajiem 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 arodbiedrību darbā. Savukārt LBAS vadībai un sabiedrisko attiecību menedžerei tika dots uzdevums izveidot LBAS sabiedrisko attiecību
ekspertu grupu, iesaistot tajā arī
dalīborganizāciju pārstāvjus; organizēt regulārus izglītojošus pasākumus par sabiedrisko attiecību nozīmi arodbiedrību darbā –
diskusijas, seminārus u.c. - dalīborganizāciju
vadītājiem,
speciālistiem u.c. pārstāvjiem;
turpināt informēt LBAS nozares
par LBAS darbu u.c. aktualitātēm: 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 jomā”. Valde uzklausīja LBAS sabiedrisko attiecību vadītājas S.
Lorences ziņojumu un pieņēma
zināšanai priekšlikumus turpmākajai darbībai.
LBAS komunikāciju stratēģijā
ir teikts, ka viens no tās mērķiem
ir LBAS atpazīstamības nodrošināšana. Varētu teikt, ka tas ir sasniegts, jo gandrīz katru dienu
LBAS, kā vērā ņemama sociālā
partnera, viedoklis parādās publiskajā telpā. LBAS vadība un
speciālisti kā eksperti tiek aicināti 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 posmā, tad paveikts ir daudz. Tā realizēšanā daudz palīdzējuši Eiropas strukturālie fondi, ar kuru
atbalstu realizētas informatīvās
kampaņas ļoti dažādām mērķau-

ditorijām Pateicoties ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” sniegtajām
iespējām, 2011. gada rudenī
LBAS integrētās komunikāciju
kampaņas ietvaros izvietotas vides reklāmas Rīgā un Latvijas reģionu lielākajās pilsētās. Pateicoties informatīvajām kampaņām,
konkursam arodvidusskolu audzēkņiem „Profs”, vidusskolēniem „Smārts” un „ToDo drošajai
mājai”, kā arī vizualizāciju konkursam „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, vadoties no tā, kas aktualizējies sabiedrībā un publiskajā telpā, tad
„LBAS Vēstis” veido arodbiedrību dzīve – dalīborganizāciju notikumi, LBAS problemātika,
starptautiskās vēstis un juridiskā
informācija. Kā liecina dalīborganizāciju sniegtā informācija,
10 no tām ir sava mājas lapa, 8
dalīborganizācijas izdod savus
informatīvos izdevumus. Šī prakse ir ļoti apsveicama, taču, izpētot
šīs mājas lapas, tikai dažās jaunākā informācija tiek aktualizēta
regulāri. Tas ir saprotams, jo šim
darbam nepieciešami gan resursi,
gan kapacitāte.
LBAS ir izveidojusies laba sadarbība ar Eberta fondu, kura atbalstam pateicoties, arodbiedrību
publicitāte un cīņa par darbinieku tiesībām tika atspoguļota raidījumu ciklā LNT 2009. gadā.
• Lai arī LBAS līmenī sabiedrisko attiecību jomā paveikts
daudz, nopietns darbs jāiegulda,
lai nezudētu iegūtās pozīcijas, bet
arvien vairāk tās nostiprinātu.
Tādēļ nepieciešams vairāk rosināt dalīborganizācijas to darbības
atspoguļošanā publiskajā telpā,
organizēt motivējošus un izglītojošus 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” loku, arvien biežāk dodot vārdu
gados jaunajiem arodbiedrību līderiem un ekspertiem.
• Jārod iespēja piesaistīt sabiedrisko attiecību profesionāļus
dalīborganizāciju darbā.
• Jāpilnveido prasmes, arodbiedrību darbā inovatīvi izmantojot arī sociālos medijus.
Ļoti būtisks komunikācijas
instruments, kas veicina atpazīstamību, ir arī vienotā identitāte –
grafiskā, vizuālā identitāte, vienots logotips, krāsu gamma un
institucionālais šrifts. Šķiet, ka
tomēr ir pienācis laiks arī LBAS
un dalīborganizācijām vizuāli izskatīties modernākām – daudz
gadu un sena vēsture nebūt nenozīmē stīvumu un konservatīvismu. Par to der padomāt, ja
mēs savās rindās gribam redzēt
vairāk jaunu cilvēku.
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LBAS UN DALĪBORGANIZĀCIJU PUBLICITĀTE
NACIONĀLAJOS UN REĢIONĀLAJOS MEDIJOS*

Sociālie mediji - arodbiedrību palīgs!

757

690

Latvijas Ārstniecības un aprūpes
darbinieku apvienība

9

4

Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācija

1

2

Latvijas Celtnieku arodbiedrība

5

30

Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība

1

-

Latvijas Arodbiedrība ,,Enerģija”

5

27

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes
nozares arodbiedrība

18

24

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība

5

6

Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība

631

309

Latvijas Kultūras darbinieku
arodbiedrību federācija

16

9

Latvijas Lauksaimniecības un
pārtikas nozaru arodbiedrība

4

1

Latvijas Mežu nozaru arodu biedrība

2

1

Latvijas Pašvaldību darbinieku
arodbiedrība

8

2

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

9

9

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība

2

6

Latvijas Tirdzniecības darbinieku
arodbiedrība

2

3

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku
arodbiedrība

3

30

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību,
uzņēmumu un finansu darbinieku
arodbiedrība

31

17

Latvijas Veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arodbiedrība

145

191

Latvijas Apvienotā Policistu
arodbiedrība

108

67

1

3

Latvijas Ūdens transporta
arodbiedrību federācija

* Avots: ESF projek ta „Darba at tiecību un darba drošības normatīvo ak tu pr ak tisk a piemērošana noz arēs un uzņēmumos” ie t varos veik tie pē tījumi

LBAS

PUBLIKĀCIJU SKAITS
2009. g.
2010.g.
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LABĀKĀS ARODORGANIZĀCIJAS
Pirms 7. kongresa LBAS vadība
sveica 71 labāko arodorganizāciju četros Latvijas reģionos
un Rīgā. Pasākums „Labākā
arodorganizācija” notika jau
piekto gadu, taču šogad
pasākuma nolikums ļāva LBAS
dalīborganizācijām izvirzīt
lielāku skaitu arodorganizāciju, kā arī vērtēt to darbību 5
gadu laikā – no 6. līdz 7.
kongresam.
Ieva Freiborne, LBAS arodbiedrību darba koordinētā ja
Sanita Lorence, LBAS
sabiedrisko at tiecību vadītā ja

Valmierā arodbiedrību līderu
tikšanās un labāko dalīborganizāciju sveikšana notika 8. novembrī, kad LBAS vadība apbalvoja 13 arodorganizācijas
un pasniedza Atzinības rakstu
ilggadējai Valmieras piena
kombināta
arodbiedrības
priekšsēdētājai Dzidrai Teterei
par mūža ieguldījumu Latvijas
arodbiedrību kustības stiprināšanā.
Vairākiem Vidzemes arodbiedrību līderiem „LBAS Vēstis” uzdeva dažus jautājumus.
* Ko jums nozīmē šī LBAS atzinība?
** Kā vērtējat arodbiedrību
kustību Latvijā?
*** Kādas, jūsuprāt, ir redzamākās problēmas arodbiedrībās?
**** Kā arodbiedrībām piesaistīt 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 nebija nekādas arodbiedrību pieredzes, bet šī atzinība ir pierādījums tam, ka kaut kas šajos 5
gados ir paveikts. Bet daudz
kas vēl ir jādara...
** Arodbiedrību kustība Latvijā ir dzimusi, to pierāda pēdējo
gadu aktivitātes – attīstība ir
acīm redzama.
*** Problēmas slēpjas mūsu

tautas mentalitātē – kautrējamies, baidāmies izteikt savus
priekšlikumus. Ir jāiet un jājautā – tad tās atbildes radīsies.
**** Jaunieši labprāt iesaistās
aktivitātēs, vai tās ir sporta spēles, 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 pasaule sadodas rokās, lai viņam
palīdzētu.

Astrīda Kamša,
Kultūras darbinieku
arodbiedrību federācijas Cēsu novada
apvienotā padomes
priekšsēdētāja

*Esmu pārsteigta un gandarīta,
ka mans 18 gadu darbs ir novērtēts. Paldies LKDAF vadībai
un Padomei, ka izdzīvojām krīzes periodā un ka mūs vienmēr
uzmundrina.
** Nenoliedzami, cilvēki pilsētās un pagastos augstu vērtē
LBAS un LKDAF darbu.
*** Salīdzinot ar Zviedriju un
Vāciju, protams, mums vēl
daudz jāstrādā, lai gūtu tādus
panākumus kā, piemēram, šajās valstīs sociālajā jomā.
**** Jauniešiem jācenšas organizēt īpašus pasākumus – ir
daudz iespēju. Mēs savā organizācijā par to domājam – kopīgi svinam svētkus, dodamies
izbraukumos.
***** Lai Latvijas darbinieki ir
stipri un nelokāmi, un lai ir
enerģija un spēks izturēt lielās
krīzes posmus Latvijā! Gribētos, lai arodbiedrības spētu
daudz vairāk iedvesmot cilvēkus, lai viņi tik daudz neaizbrauktu no valsts un lai spētu
cīnietīs par lielākām sociālajām
garantijām.

Jānis Apsītis, "Latvenergo" ZIemeļu reģiona arodorganizācijas
priekšsēdētājs

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

vien nopelns. Tas ir visas arodorganizācijas devums.
** Arodbiedrību kustību Latvijā vērtēju kā apmierinošu. Jūtama ir LBAS cīņa Nacionālajā
trīspusējā sadarbības padomē.
*** LBAS problēmas apzinās,
bet man ir sajūta, ka nav, kas šīs
problēmas uzklausa. Šo uzklausīšanu ir grūti panākt...
**** Jauniešiem ir jāizskaidro arodbiedrību devums un nozīme. Esam panākuši, ka mums
šie jautājumi tiek labi risināti.
Koplīgumā paredzēti īpaši labumi tieši gados jauniem darbiniekiem. Par arodbiedrību
informējam katru jauno darbinieku.
***** Ir jācīnās, lai arodbiedrības augtu, lai mēs panāktu
jaunu biedru iesaistīšanu un
kapacitātes stiprināšanu!
Pasākumā bija klāt arī

Mudīte Virza,
A/S Valmieras stikla
šķiedra arodorganizācijas priekšsēdētāja, bijusī LBAS reģionālā kordinatore
Vidzemē

*Paldies visiem apbalvotajiem

par ikdienā neredzamo un nenovērtējamo darbu! Ir ļoti pozitīvi, ka labākās arodorganizācijas tiek apbalvotas uz vietas
– reģionos. Ļoti priecājos par
kolēģiem, kas tiek godināti, ar
visiem esmu sastapusies ikdienā un zinu, ko arodbiedrības
darbs nozīmē.
** Domāju, ka arodbiedrību
kapacitāte Latvijā vēl krietni
jākāpina.
*** Ir jābūt lielākai informētībai, plašāk jāizskan pozitīvajiem piemēriem, kad arodbiedrībai izdodas aizstāvēt
darbinieku tiesības – īpaši darba tiesisko attiecību jomā.
Mums ir ļoti daudz tādu piemēru.
**** Es ar cerībām raugos uz
jauniem cilvēkiem – tā ir mūsu
nākotne. Savās darbavietās ir
jāmeklē jauni cilvēki un viņi jāpārliecina, jāiesaista arodbiedrībā.
***** Arodbiedrības darbs lielā
mērā ir sirdsdarbs un labdarība. Lai mums visiem kopā pietiek pacietības un cilvēkmīlestības, lai pietiek zināšanu un
prasmes darīt arodbiedrību
darbu arī turpmāk!

Vidzemes labāko arodorganizāciju vadītāji pasākumā Valmierā 8. novembrī
Foto Ieva Freiborne

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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.

