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NODOKĻU SLOGS DARBASPĒKAM JĀSAMAZINA!
tas, ka Latvijas darbaspēkam 
ir viens no lielākajiem nodok-
ļu slogiem eiropas Savienībā, 
ir secināts vairākos pētījumos 
– to ir atzinuši gan neatkarīgi 
ekonomikas eksperti, gan 
pēdējā laikā arī Latvijas 
valdība. pie darbaspēka 
nodokļiem Latvijā tiek pie-
skaitīts iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis (iin), kas šobrīd ir 
noteikts 25% apmērā, un 
valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas (vSa-
oi), kas kopā veido 35,09% 
no darbinieka algas (11% tiek 
atvilkti no darbinieka algas 
un 24,09% maksā darba 
devējs). 

egīLS baLdzēnS,  

lbas priekšsēdētāja Vietnieks 

jāniS kajakS,  

lbas tautsaimniecības eksperts 

Tas nozīmē, ka šis nodokļu 
slogs spiež ne tikai pašu darbi-
nieku, bet arī darba devēju, jo, 
kā redzams, tad daļu no darbi-
nieka algas nodokļiem samaksā 
darba devējs. Attiecīgi, jo lie-
lāks ir nodokļu slogs darbaspē-
kam, jo lielākas darba devējam 
veidojas darbaspēka izmaksas 
un jo grūtāk viņam ir konkurēt 
ar citiem savas nozares uzņē-
mumiem, kas darbojas citās 
valstīs, kur nodokļu slogs ir 
mazāks. 

traucē  
uzņēmuma attīStību
Tas arī traucē darba devējam do-
māt par straujāku uzņēmuma at-
tīstību un jaunu darbavietu radī-
šanu, jo liela daļa no viņiem pie-
ejamajiem finanšu resursiem aiz-
iet nodokļos. Nodokļu slogs 
darbaspēkam Latvijā ir augstāks 
arī nekā mūsu abās kaimiņvalstīs 
Igaunijā un Lietuvā. Piemēram, 
IIN Lietuvā ir tikai 15%, bet Igau-
nijā – 21%. Tāpēc vien uzņēmu-
miem nereti ir izdevīgāk pārcelt 
savu darbību uz Igauniju un Lie-
tuvu, nekā turpināt maksāt visus 
nodokļus Latvijā.

Vēl daži faktori, kas ietekmē 
kopējos nodokļus darbaspēkam, 
ir ar IIN neapliekamais mini-
mums un atvieglojums par apgā-
dībā esošām personām. Sākoties 
krīzei, neapliekamais minimums 
tika strauji samazināts no 90 Ls 
līdz 35 Ls, tad no 2011. gada to 
pacēla līdz 45 Ls, un tikai tagad 
valdība sāk apsvērt neapliekamā 
minimuma atjaunošanu pirmskrī-
zes līmenī (90 Ls). Bet vai tas pa-
tiešām notiks un kad tas notiks,  
nav skaidri zināms.

par ataLgojumu  
nevar izdzīvot 
Pašreizējo situāciju vēl skaudrāku 
padara tas, ka darbinieki, kas sa-
ņem tikai minimālo algu (200 Ls) 
un ne santīma vairāk, pēc visu no-

 LbaS priekšsēdētājs p. krīgers, priekšsēdētāja Vietniece l. marcinkēViča un 

priekšsēdētāja Vietnieks  e. baldzēns apsVeic Viens otru ar ieVēlēšanu 

lbas Vadībā

 Foto lbas arhīVs

29. februārī, vienu dienu pirms 
1. martā briselē notiekošā eS 
līderu samita, eiropas arodbied-
rību konfederācija (etuc) 
organizēja eiropas arodbiedrību 
akciju ar vadmotīvu „enough is 
enough!” jeb „vienreiz pietiek 
taupīt!”. akcija tika rīkota, lai 
pievērstu eS līderu uzmanību 
samilzušajām problēmām visā 
eiropas Savienībā, kas netiek 
risinātas pietiekoši efektīvi, 
laikus un sociāli atbildīgi.

Šajā akcijā piedalījās arī Latvijas Brī-
vo arodbiedrību savienība, organi-
zējot lokālu e-pasta vēstuļu akciju, 
kurai aicināja pievienoties Latvijas 
iedzīvotājus, kuriem rūp ilgstoši ne-
risinātās sociāli ekonomiskās prob-
lēmas Latvijā - bezdarbs, nabadzība, 
lielais nodokļu slogs u.c. Lai piedalī-
tos akcijā, LBAS mājas lapā, uzklik-
šķinot uz īpaši izveidota banera, 
zem LBAS paziņojuma bija jāie-
raksta vārds un uzvārds, un tad pa-
rakstīto vēstuli  vienlaikus bija ie-
spēja nosūtīt trim pirmajām valsts 
amatpersonām – Valsts preziden-
tam, Saeimas priekšsēdētājai un 
Ministru prezidentam. Pavisam tika 
nosūtīti vairāki simti vēstuļu.

Mūsu arodbiedrību aktivitāte šajā 
akcijā varēja būt lielāka, taču, cerams, 
ka Prezidentam, Saeimai un valdībai 
izteiktie aicinājumi atradīs dzirdīgas 
ausis.

pietiek ar  
pārmērīgu nodokļu 
SLogu darbaSpēkam!
Saskaņā ar Eurostat datiem darba-

spēka nodokļu slogs Latvijā 2010.
gadā bija 43,5% - tas bija vislielā-
kais Baltijas valstīs un stipri virs 
vidējā ES līmeņa (39,3%).

pietiek ar viSLieLāko 
ienākumu nevienLīdzī-
bu un nabadzību  
eiropaS Savienībā!
Saskaņā ar jaunākajiem Eurostat da-
tiem Džini koeficients, kas raksturo 
ienākumu nevienlīdzības līmeni, 
Latvijai 2010. gadā bija 36,1 (otrā vie-
ta). Stabili pirmajā vietā šajā rādītājā 
Latvija bija 2008. un 2009. gadā.

pietiek ar pašu  
zemāko SociāLo  
garantiju Līmeni baLtijā!
Sociālās aizsardzības vajadzībām 
Latvija 2012. gadā ir paredzējusi 
tērēt aptuveni 11% no IKP, kamēr 
Igaunija – 13%, bet Lietuva – 14%.

pietiek ar vienu no 
LieLākajiem jauniešu 
bezdarba Līmeņiem 
eiropaS Savienībā!
Saskaņā ar Eurostat datiem jau-
niešu bezdarba līmenis Latvijā 
2011. gada 3. ceturksnī bija 29,9%, 
kamēr vidēji ES tas bija 21,6%.

Vienreiz pietiek ar tādu 
valsts budžetu, kas tikai liek 
savilkt jostas un kavē tautsaim-
niecības attīstību! 

EIROPAS  
ARODBIEDRĪBU AKCIJĀ 

LBAS 7. KONGRESĀ
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dokļu nomaksas saņem atalgoju-
mu, kas nespēj nosegt pat mini-
mālās izdzīvošanas prasības. Ar 
šo mēs domājam Latvijas Centrā-
lās statistikas biroja aprēķināto 
iztikas minimumu, kas februārī 
bija 173,38 Ls. Var piekrist, ka iz-
tikas minimuma aprēķināšanā 
tiek izmantota novecojusi meto-
doloģija, taču, ja tiktu izmantota 
visjaunākā metodoloģija, tad izti-
kas minimums, visdrīzāk, būtu 
vēl lielāks. Ja cilvēks dzīvo viens, 
bez bērniem, tad tā ir viena lieta, 
bet ja ar minimālo algu ir jāuztur 
arī bērni? Līdz ar to valdības paš-
reizējā darbaspēka nodokļu poli-
tika noteikti nepalīdz risināt ļoti 
sasāpējušo demogrāfijas problē-
mu Latvijā. 

88% uzņēmumu 
aLgu makSā apLokSnē
Nav noslēpums, ka augstais no-
dokļu slogs ir viens no galvena-
jiem iemesliem lielajai aplokšņu 
algu popularitātei. Rīgas Ekono-
mikas augstskolas ekspertu jau-
nākajā pētījumā atklājās, ka tikai 
12% uzņēmumu vismaz daļu no 
algas neizmaksā "aploksnē" (tā-
tad 88% to dara), no valsts tādē-
jādi noslēpjot vidēji 35,5% no 
darbiniekam reāli izmaksātās al-
gas. Salīdzinot šos datus pa ga-
diem, var secināt, ka situācija 
pagājušajā gadā ievērojami pa-
sliktinājās.

nodarbina 
bez darba Līguma
Nelegālā jeb nereģistrētā no-
darbinātība ir otra populārākā 
ēnu ekonomikas izpausme Lat-
vijas darba tirgū. REA ekspertu 
pētījums pagājušajā gadā parā-
dīja, ka tikai 31% uzņēmumu 
uzrāda visus savus darbiniekus 
valsts institūcijām (tātad 69% 
neuzrāda), kā rezultātā 14,6% 
darbinieku tiek nodarbināti bez 
darba līguma - tas ir sliktākais 
rādītājs Baltijas valstu vidū. Ne-
sen publiskotā Valsts darba in-
spekcijas informācija liecināja, 
ka no visiem 2011. gadā VDI 
veiktajiem apsekojumiem 
34,05% gadījumu tika atklāta 
nereģistrētā nodarbinātība, kas 
ir par 2,35% vairāk nekā 2010.
gadā. Tātad vismaz šajā jomā 
nekas neliecina par to, ka situā-
cija uzlabotos, kas ir pretēji 
tam, uz ko gandrīz diendienā 
norāda valdība – iekšzemes 
kopprodukts kāpj, bezdarbs pa-
kāpeniski samazinās (ar nelielu 
sezonālu pieaugumu šī gada sā-
kumā), no krīzes ejam ārā.

darba kopLīgumiem - 
priekšrocībaS
Lai risinātu visas šeit minētās 
problēmas, LBAS ir vairākkār-
tīgi valdībai iesniegusi dažādus 
priekšlikumus, piemēram:
•	 nodokļu	 sloga	 samazināšana	

darbaspēkam;
•	 kontroles	uzlabošana	un	sodu	
palielināšana par atklātajiem 
darba tiesību pārkāpumiem (it 
īpaši, riskantākajās nozarēs, 
piem., būvniecībā);
•	 arodbiedrību	 kustības	 popu-
larizēšana;
•	 sabiedrības	izglītošana	un	in-
formēšana par samaksāto no-
dokļu izlietojumu un noderību;
•	 darba	koplīgumu	esamība	uz-
ņēmumā kā papildus kritērijs 
publiskajos iepirkumos, kas 
dod priekšrocības attiecībā pret 
pārējiem pretendentiem, jo 
LBAS pieredze un pētījumi lie-
cina, ka uzņēmumos, kuros 
darbojas arodbiedrības, ēnu 
ekonomikas vai nu nav vispār, 
vai tā ir ļoti niecīga.

vai ceLS neapLiekamo 
minimumu?
Valdība kā galveno līdzekli cīņai 
ar aplokšņu algām līdz šim ir pie-
dāvājusi faktiski tikai kontroles 
dienestu efektivitātes paaugsti-
nāšanu, tādējādi cīnoties ar se-
kām, nevis ar cēloņiem. Zināmi 
ierobežojumi uzņēmumiem ar 
zemām oficiālajām algām (noza-
res ietvaros) bija noteikti Publis-
ko iepirkumu likumā, taču diem-
žēl pēc Satversmes tiesas lēmuma 
šī norma no 2012. gada 1. marta 
tiks atcelta, un ne valdība, ne Sa-
eima šobrīd nav spējīga piedāvāt 
kādu reālu alternatīvu. Par zinā-
mu soli pareizajā virzienā var uz-
skatīt valdības deklarācijā pare-
dzēto IIN sloga samazināšanu, ar 
to paredzot neapliekamā mini-
muma celšanu, atvieglojuma par 
apgādībā esošām personām pa-
lielināšanu un/vai IIN pamatlik-
mes samazināšanu, bet pagaidām 
tas ir tikai solījums, kura izpilde, 
kā atzīst pati valdība, būs atkarī-
ga no ļoti daudziem faktoriem. 
2011. gada 7. septembrī finanšu 
ministrs A.Vilks un daļa no val-
dības sadarbības partneriem 
(Latvijas Darba devēju konfede-
rācija), Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera, Zemnieku 
saeima un Latvijas Komercbanku 
asociācija parakstīja „Nodokļu 
politikas stratēģiju 2011.-2014.

gadam”, kurā tā brīža finanšu mi-
nistrs un valdība apņēmās darīt 
un arī nedarīt vairākas lietas no-
dokļu politikas jomā. Vairāku ie-
meslu dēļ LBAS un Latvijas Paš-
valdību savienība atteicās no šīs 
stratēģijas parakstīšanas. Mūsu-
prāt, sagatavotā stratēģija nebija 
pieņemama tāpēc, ka IIN slogu 
bija piedāvāts samazināt tikai 
tad, ja tiek pārpildīts iepriekš ap-
stiprinātais IIN ieņēmumu plāns, 
par palielinātās VSAOI likmes 
pārskatīšanu nebija ne runas (bi-
ja tikai solījums to nepalielināt 
vēl vairāk), tika atstāta iespēja at-
celt samazinātās PVN likmes, ne-
tika ņemts vērā LBAS ierosinā-
jums noteikt neapliekamo mini-
mumu nekustamā īpašuma no-
doklim. 

LbaS 7. kongreSā
LBAS 7. kongresā, kas notika pa-
gājušā gada beigās, tika apstipri-
nāti gan LBAS stratēģiskie darbī-
bas virzieni 2012.-2016. gadam, 
gan arī kongresa rezolūcijas. Sa-
skaņā ar apstiprināto stratēģiju 
un rezolūcijām LBAS darbaspēka 
nodokļu politikas un nodarbinā-
tības jomā izvirzīja šādus mēr-
ķus:
•	 virzīt	 darba	 ņēmēja	 sociālās	
apdrošināšanas obligāto iemaksu 
likmes samazināšanu vismaz par 
2% tuvākajos 3 gados;
•	 virzīt	 iedzīvotāju	 ienākuma	
nodokļa samazināšanu vismaz 
par 2% no 2013. gada;
•	 palielināt	 ar	 iedzīvotāju	 ienā-
kumu nodokli neapliekamo mi-
nimumu līdz minimālās algas 
apmēram tuvākajos 5 gados; 
•	 paaugstināt	 atvieglojumu	 par	
apgādībā esošu personu līdz izti-
kas minimuma apmēram tuvāka-
jos 5 gados;
•	 ieviest	sociāli	taisnīgu	iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli;
•	 samazināt	ēnu	ekonomiku,	no-
stiprinot darba koplīgumu un 
nozaru ģenerālvienošanos lomu 
tautsaimniecībā;
•	 iekļaut	 attaisnotajos	 izdevu-
mos uzņēmumiem darba koplī-
gumos iestrādātās sociālās garan-
tijas un arodbiedrībām samaksā-
to biedru naudu.  

 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



Lieta nr. Skc–300/2011
Darbinieka darba līguma uztei-
kums, atbilstoši Darba likuma 100.
panta piektajai daļai.

Ņemot vērā, ka darbinieka dar-
ba līguma rakstveida uzteikums 
atbilstoši Darba likuma 100. panta 
piektajai daļai nav saistīts ar šajā 
pantā noteikto uzteikuma termi-
ņu, Senāts atzīst, ka šāds uztei-
kums stājas spēkā nekavējoties 
pēc tā iesniegšanas, un ir atzīs-
tams, ka darba tiesiskās attiecības 
starp pusēm ir izbeigušās (līdzīgi 
kā tas ir noteikts Darba likuma 
103. panta pirmās daļas 1. punktā, 
kurš noteic, ka darba devēja uztei-
kuma termiņš iestājas nekavējo-
ties, ja darba līgums uzteikts šā li-
kuma 101. panta pirmās daļas 2. 
vai 4. punktā noteiktajos gadīju-
mos). 

Ja darba devēja vēlas apstrīdēt 
iepriekš minēto darbinieka darba 
līguma uzteikumu, tad tai, neat-
karīgi no šī uzteikuma pamatotī-
bas, jāgriežas tiesā ar prasību par 
darbinieka uzteikuma atzīšanu 
par spēkā neesošu. Respektīvi, lai 
no tiesiskā viedokļa secinātu, ka 
darba tiesiskās attiecības juridiski 
nav izbeigušās ar darbinieka uz-
teikumu, šo uzteikumu pēc darba 
devējas (kā personas, kuras tiesī-
bas aizskar spēkā esošs darbinieka 
darba līguma uzteikums, pamato-
joties uz Darba likuma 100. panta 

piekto daļu) pieprasījuma jāatzīst 
par spēkā neesošu, ceļot atbilstošu 
prasību.

Lieta nr. Skc-980/2011
Sprieduma nekavējošu izpildi par 
vidējās izpeļņas piedziņu sakarā ar 
darba piespiedu kavējumu var at-
tiecināt arī tikai uz noteiktas kon-
krētas naudas summas piedziņu.

Darba likuma 127. panta pir-
majā daļā un Civilprocesa likuma 
205. panta pirmajā daļā paredzē-
tās tiesas  tiesības noteikt spriedu-
ma nekavējošu izpildi pilnīgi vai 
tā noteiktā daļā ir izņēmums no 
vispārējās kārtības, kas paredz, ka 
spriedumu izpilda pēc tā stāšanās 
likumīgā spēkā.  

No likuma normas jēgas izriet, 
ka, nosakot sprieduma nekavējo-
šu izpildi, tiesai ir jākonstatē īpaši 
apstākļi, kas attiecas uz prasītāju, 
un kuru dēļ nepieciešama un pie-
ļaujama sprieduma nekavējoša iz-
pilde. 

Tā kā tiesa lūgumu par sprie-
duma nekavējošu izpildi, kā tas 
izriet no Darba likuma 127. panta 
pirmās daļas un Civilprocesa liku-
ma 205. panta pirmās daļas, var 
vispār noraidīt, vadoties pēc kon-
krētajiem apstākļiem un darbinie-
ka tiesībām un aizsargājamajām 
interesēm, tiesai ir tiesības lūgu-
mu apmierināt arī daļā, kā tas tieši 
noteikts Civilprocesa likuma 205. 

panta pirmajā daļā, kas nozīmē, 
ka sprieduma nekavējošu izpildi 
par vidējās izpeļņas piedziņu sa-
karā ar darba piespiedu kavējumu 
var attiecināt uz noteiktas konkrē-
tas naudas summas piedziņu, kas 
nepieciešama prasītāja neatlieka-
māko vajadzību apmierināšanai.

Lieta nr. Skc–879/2011
Arodbiedrības lēmums par darba 
līguma uzteikšanu tās biedram. 

Darba likuma 110. panta otrajā 
daļā noteikts termiņš, kādā arod-
biedrībai ir pienākums informēt 
darba devēju par savu lēmumu, kā 
arī pieņēmums, ka arodbiedrība 
piekrīt darba līguma uzteikumam, 
ja tā šajā termiņā atbildi nav snie-
gusi. Tas nozīmē, ka arodbiedrībai 
ir iespēja izvēlēties sniegt vai ne-
sniegt atbildi uz darba devēja pie-
prasījumu, tomēr, sniedzot atbildi, 
likums neuzliek tai par pienāku-
mu motivēt savu lēmumu. Savā 
lēmumā arodbiedrība var norādīt, 
ka tā piekrīt vai nepiekrīt darba 
līguma uzteikumam, nepaskaid-
rojot, pēc kāda tieši Darba likuma 
punkta tā piekrīt uzteikumam un 
kāds ir šāda lēmuma pieņemšanas 
pamatojums.

Lieta nr. Skc–291/2011
Tikumības un taisnprātības apsvē-
rumi Darba likuma 100. panta 
piektās daļas izpratnē.

Tikumības un taisnprātības ap-
svērumi ir tādi apsvērumi, kas 
saistīti ar ētikas un morāles nor-
mām (nemantiskām vērtībām). 

Nenoliedzami, darba algas ne-
maksāšana ir svarīgs iemesls, lai  
darbinieks uzteiktu darba attiecī-
bas, taču tiesību uz pabalsta sa-
ņemšanu aspektā svarīgajam ie-
meslam ir jābalstās uz tikumības 
un taisnprātības apsvērumiem, 
t.i., tādiem apsvērumiem, kas sais-
tīti ar ētikas un morāles normām 
(nemantiskām vērtībām).

Darba algas neizmaksāšana 
aizskar darba ņēmēja mantiskās 
intereses, turklāt likumā ir pare-
dzēta kārtība, kādā darbinieks var 
novērst šādu savu tiesību prettie-
sisku aizskārumu no darba devē-
jas puses. Ne vienmēr, kad darba 
devējas rīcība ir vērtējama kā ne-
godprātīga vai prettiesiska, to ir 
iespējams attiecināt un saistīt ar 
darbinieka tikumības un taisnprā-
tības apsvērumiem. 

Lieta nr. Skc–288/2011
Par aizliegumu uzteikt darba līgu-
mu atvaļinājuma laikā.

Nav pieļaujama darbinieka at-
saukšana no atvaļinājuma uz vie-
nu dienu, kad to neprasa steidza-
mi darba uzdevumi, bet ar vienīgo 
vai galveno mērķi uzteikt darba 
līgumu. Šādi veikts uzteikums ne-
var novest pie darba līguma liku-
mīgas izbeigšanas. (Darba likuma 
109. panta trešā daļa).

Lieta nr. Skc–288/2011
Par  darba  devēja  uzteikumu  pēc  
Darba  likuma  101. panta  pirmās  
daļas 1. punkta  situācijā,  kad  dar-
biniekam  par  tiem  pašiem  pārkā-
pumiem  jau  ir  piemēroti  discipli-
nārsodi. 

Kritērijs Darba likuma 101.
panta pirmās daļas 1. punkta un 
90. panta pirmās  daļas  piemēro-
šanai  pēc  būtības  ir  viens:  no-
teiktās  darba  kārtības  vai  darba  
līguma  pārkāpums. Minēto nor-
mu sastāvus norobežo vien pār-
kāpuma būtiskums. Taču tas no-
rāda, ka vienlaikus gan discipli-
nārsods, gan uzteikums nevar 
tikt  piemērots. 

apkopojis lbas jurists,  

darba tiesību konsultants 

kaSparS rācenājS
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Aktuālas Augstākās tiesas senāta atziņas darba tiesībās
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"ceĻiniekiem" – 
jauna Vadība

Jauniešu padomei – 
radošas idejas

no pagājušā gada decembra 
Latvijas ceļu darbinieku arodu 
apvienībai ir jauna priekšsēdētāja 
– Helēna veitnere. viņa ir aizkr-
aukles ceļu darbinieku arodorga-
nizācijas priekšsēdētāja, ilgus 
gadus darbojusies arī nozares 
aroda organizācijas valdē. viņas 
darbavieta ir – aS Latvijas autoce-
ļu uzturētājs, aizkraukles ceļu 
rajons. 

Sanita Lorence, 

lbas sabiedrisko attiecību Vadītāja                  

Ceļu darbinieku arodu apvienība di-
bināta 1990. gadā, un no tā brīža no-
zares priekšsēdētājs bija Jānis Kadi-
ķis. Taču H. Veitnere arodbiedrību 
kustībā, tāpat kā ceļu nozarē, ir no 
80. gadiem. 

Apvienības sastāvā ir 26 dalībor-
ganizācijas un nedaudz vairāk par 
1000 biedriem. Daudzviet esot tā, 
ka organizācijā strādā, piemēram, 
50 biedri, bet arodbiedrībā iestāju-
šies ir tikai 13. Problēmas ceļu no-
zares arodbiedrībās sākās ar tiem 
pašiem 90. gadiem, kad tika sadalī-
ti atsevišķi – ceļu būvētāji un uzturē-
tāji – biedru skaits strauji samazinā-
jās, un ceļu būvētāju organizācijās 
arodbiedrības gandrīz nemaz vairs 
neeksistēja. 

Helēna ir patīkami pārsteigta par 
LBAS lielo atbalstu dažādu problē-
mu risināšanā, un īpaši uzteic LBAS 
priekšsēdētāja vietnieces L. Marcin-
kēvičas lielo ieinteresētību organizā-
cijas augšupejā. H. Veitnere pati ir 
ļoti atsaucīga, un vienmēr ir gatava 
smelties jaunu pieredzi. 

Jaunā priekšsēdētāja par savu pri-

māro uzdevumu uzskata jaunu bied-
ru iesaistīšanu tajos uzņēmumos, 
kur arodbiedrības jau darbojas. Aro-
du apvienības tālākajos mērķos H. 
Veitnere saskata arī uzdevumu apzi-
nāt visus ceļu būvnieku uzņēmumus 
un veidot arodorganizācijas arī tajos. 
Viņa apzinās, ka tas nebūs viegli, un 
ir jādomā, kā uzrunāt ceļu būvētāju 
organizācijas, kā piesaistīt jaunus 
arodbiedrības biedrus. 

Pārmaiņas un finansējuma sama-
zināšana nozarei skar visus strādājo-
šos, un arodbiedrības loma komuni-
kācijā ar darba devēju palielinās. 
Līdz šim arodbiedrības kopā ar uz-
ņēmumu vadībām ir spējušas uztu-
rēt  koplīgumus ar labiem nosacīju-
miem. Koplīgumos noteiktās soci-
ālās garantijas, piemaksas, papildus 
atvaļinājumi attiecas uz visiem strā-
dājošajiem. Kopības sajūta tiek uztu-
rēta „ceļinieku” sporta spēlēs, piere-
dzes apmaiņas braucienos uz citām 
valstīm. Šī gada ceļa mērķis būs Hor-
vātija.

Helēna Veitnere: - Latvijas ceļu 
darbinieku arodu apvienības valdē 
esam 9 cilvēki, mēs esam dažādi – 
gan vecuma ziņā, gan amata, gan arī 
arodbiedrības pieredzē. Tas ir jauki, 
jo katram ir savs redzējums. Šis nav 
ilgs laika posms, lai būtu veiktas lie-
las pārmaiņas, bet cenšamies. Nā-
kotnē veiksim izmaiņas arodu apvie-
nības statūtos. Jūnijā un augustā no-
zares arodorganizāciju vadītāji apgūs 
jaunas zināšanas komunikācijā un 
arodu apvienības saliedētībā. Gribē-
tu palielināt arodbiedrības lomu ceļu 
nozarē strādājošo kopības sajūtas 
uzturēšanā un attīstīšanā.   

28. februārī LbaS jauniešu 
padomes sēdes darba kārtībā 
bija padomes priekšsēdētāja 
vēlēšanas. Savas kandidatūras 
priekšsēdētāja amatam bija 
izvirzījuši divi nozaru arodbiedrī-
bu pārstāvji – mārtiņš mertens 
(Latvijas tirdzniecības darbinie-
ku arodbiedrība) un dainis 
Lubarts (Latvijas aviācijas 
darbinieku federācija, Stjuartu 
arodbiedrības priekšsēdētājs). 

ieva Freiborne,  

arodbiedrību darba reģionālā 

koordinatore                  

Katrs kandidāts bija sagatavojis pre-
zentācijas, pēc kurām atbildēja uz 
sēdes dalībnieku uzdotajiem jautā-
jumiem par Jauniešu padomes 
turpmākās attīstības vīziju un veica-
majiem darbiem.

Sēdes dalībnieki aizklātā balsoju-
mā par LBAS Jauniešu padomes 
priekšsēdētāju ievēlēja Daini Lubar-
tu. Priekšsēdētāja vietnieka amatā 
apstiprināja Lauru Ābramu (arod-
biedrība "Enerģija"). Dainis Lubarts 
kopš 2009. gada vada LAAF Stjuar-
tu arodbiedrību, kas nu jau apvieno 
ne tikai stjuartus, bet arī pilotus un 
virszemes dienesta darbiniekus. 

Dainim Lubartam ir vērā ņema-
ma starptautiskā pieredze. Viņa va-
dītā arodbiedrība ir Eiropas Trans-
porta darbinieku federācijas (ETF) 
biedrs, kuras paspārnē ir izveidota 
aktīva civilās aviācijas darba grupa, 
kā arī ETF ļoti nopietni pievēršas 
jauniešu jautājumam. Pagājušajā 
gadā "Transunion" projekta ietvaros 
tika rīkotas vairākas jauniešu kon-
ferences, kurās aktīvi piedalījās arī 
D. Lubarts. Viena konference nori-

sinājās Rīgā.
Vienā no darba grupām, konfe-

rences dalībnieki apsprieda jaunie-
šu zemo līdzdalību arodbiedrībās 
un iemeslus, kādēļ jaunieši nestājas 
arodbiedrībās. Ļoti bieži jaunieši 
nemaz nav informēti par to, kas ir 
arodbiedrība un kādas ir tās funkci-
jas. Tāpat jaunieši uzskata sevi par 
individuālistiem, kuri spēj dzīvē 
sasniegt panākumus bez arodbied-
rību palīdzības. Pastāv arī bailes no 
darba devēja atriebības gadījumā, ja 
jaunietis iestājas arodbiedrībā. No-
zīmīgu vietu jauniešu prātos ieņem 
arī pārliecība par to, ka arodbiedrī-
bas ir novecojis institūts, un tās ne-
pietiekami pārstāv nodarbināto in-
tereses.

LBAS Jauniešu padome ir izvei-
dota nolūkā izglītot un organizēt 
arodbiedrībās jau esošos jauniešus, 
kā arī tādēļ, lai popularizētu arod-
biedrību kustību jauniešu vidū ko-
pumā. D. Lubarts norādīja uz to, ka 
viņa līdzšinējā darbībā jauniešu iz-
glītošanai darba tiesību jautājumos 
ir bijusi primārā loma. Šī iemesla 
dēļ LBAS Jauniešu padome 26. aprī-
lī organizēs semināru jauniešiem. 
Vasarā iecerēts ar atsevišķu - jaunie-
šu - komandu startēt LBAS sporta 
svētkos. Septembrī Rīgā notiks 13. 
Baltijas arodbiedrību jauniešu fo-
rums.

Informēšanas nolūkos iecerēts 
arvien aktīvāk izmantot sociālo tīk-
lu piedāvātās iespējas, kā  arī publi-
cēt ziņas Twitter pakalpojumā (@
LBAS_JP) un īpaši šim nolūkam iz-
veidotā blogā. D. Lubarts cer šādā 
veidā, aktīvi darbojoties, arodbied-
rību kustībai piesaistīt arvien vairāk 
jauniešu. 

 ceļu darbinieku arodu apvienībaS arodorganizāciju priekšSēdētāji 

ikgadējā ceļojumā - kiprā 2010. gadā. H. veitnere - 5. no kreiSāS

 Foto no h. Veitneres arhīVa

 LbaS jauniešu padome kārtējā tikšanās reizē

 Foto F64
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vai tu mūsdienās esi ātri un 
vienkārši sasniedzams inter-
netā? vai tava arodorganizāci-
ja ir pieejama biedriem un 
ikvienam interesentam bez 
īpašām papildus pūlēm?

edgarS grigorjevS, lizda biroja 

sabiedrisko attiecību speciālists 

                  

Šobrīd jau vairāk nekā 100 Latvijas 
publiskās iestādes – Saeima, Minis-
tru kabinets, gandrīz visas ministri-
jas un ministri, vairāki valsts die-
nesti, pašvaldības, bibliotēkas, sko-
las – ik dienas internetā ātri un 
vienkārši uzrunā savas mērķaudito-
rijas ar aktuālāko informāciju, to 
kodolīgi ietērpjot ~ 25 vārdos.

Latvijā ik dienas īso vēstījumu či-
vinātavu* aktīvi izmanto vairāk ne-
kā 15 000 lietotāju, bet visā pasaulē 
aktīvo lietotāju skaits mērāms vairāk 
nekā 100 miljonos. Starp aktīvajiem 
čivinātājiem jau kādu laiku manāma 
arī Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība (LIZDA), 
kas pirmā no nozaru arodbiedrībām 
Latvijā 2010. gada augustā izvei-
doja savu oficiālo profilu twitterī  
(www.twitter.com/lizda_lv). Līdz 

šim LIZDA savā twitter profilā vei-
kusi vairāk kā 1300 tvītus, profilam 
pievienojušies vairāk nekā 300 se-
kotāji, un tikpat lietotājiem seko arī 
LIZDA. Čivinātavu LIZDA izman-
to kā papildinājumu mājas lapai, 
profilā informējot par dienas aktuā-
lajām norisēm, arodbiedrības un tās 
līderu viedokļiem. Tiek ievietoti arī 
trāpīgi citāti, saites uz jaunākajām 
ziņām, faktiem, pētījumiem un ci-
tiem noderīgiem resursiem inter-
netā.  
 LIZDA čivinātavā nereti atbild uz 
sekotāju (biedru, interesentu, žur-
nālistu, ministru, partneru) tvītiem 
un iesaistās īsās, kodolīgās diskusi-
jās par aktuāliem jautājumiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienības (LBAS) komunikācijas 
konsultante Liena Muraškina sa-
vulaik arodbiedrībām akcentēja 
iespējamos pozitīvos ieguvumus 
no komunikācijas sociālajos medi-
jos:
•	ātrs	un	vienkāršots	process;
•	pieejamība	un	līdzsvars	(vadības	
līmenis un biedru līmenis);
•	laika,	enerģijas	un		izdevumu	tau-
pīšana;
•	 kopienas	 izjūta,	 dalīšanās,	 kop-
darbība;
•	jauni	dalībnieki,	partneri,	atbalstītāji.

Kā reģistrēties un lietot twitter? 
Internetā pieejamas neskaitāmas pa-
mācības un ieteikumi, piemēram, 
video http://ej.uz/HowTweet (angļu 
valodā) vai http://ej.uz/civinat (lat-
viešu valodā). 

ČIVINĀTAVA. KO TĀ NOZĪMĒ ARODBIEDRĪBĀM?
*twitter.com – virtuālas mikroblogošanas tīkls 
jeb čivinātava, kurā cilvēki var sūtīt un lasīt 
savas un citu rakstītas īsas ziņas – tvītus  
(angļu: tweets). Čivinātavu 2006. gadā San-
francisko izveidoja amerikāņu programmatūru 
speciālists džeks dorsijs. tvīts jeb čivinājums, 
kas sastāv no 140 simboliem (aptuveni 25  
vārdiem), tiek uzskatīts par šī sociālā tīkla  
veiksmes atslēgu. to dažkārt apraksta kā  
„interneta sms”. kopš izveides twitter kļuvis 
populārs visā pasaulē - 460 miljoni reģistrēto 
lietotāju.

daži Čivinātāju proFiLi
• LIZDA: www.twitter.com/lizda_lv
• Education International: https://twitter.com/eduint
• Izglītības scenāriji: https://twitter.com/IZM_reformas
• Roberts Ķīlis: https://twitter.com/cantab3
• LBAS: https://twitter.com/arodbiedribas
• Starptautiskā arodbiedrību konfederācija: https://twitter.com/ituc
• Valdis Dombrovskis: https://twitter.com/VDombrovskis
• Ministru kabinets: https://twitter.com/Brivibas36
• Saeima: https://twitter.com/Jekaba11
• Ziņu aģentūra LETA: https://twitter.com/letanewslv
• LTV Panorāma: https://twitter.com/ltvpanorama

Fakti par Čivinātavu
•	Twitter	reģistrēti	460	miljoni	lietotāju	visā	pasaulē.
•	Vairāk	kā	100	miljoni	no	reģistrētajiem	ir	aktīvi	lietotāji.
•	52%	twitter	lietotāju	ir	vecumā	no	25	–	44	gadiem.
•	Ik	sekundi	twitterī	tiek	reģistrēti	9	jauni	profili.
•	Vienā	dienā	twitterī	tiek	veikti	250	miljoni	tvītu.
http://twopcharts.com
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arodbiedrībai jārūpējas par biedriem
uldis kopeika p. Stradiņa klīnis-
kās universitātes slimnīcas 
arodkomiteju vada no 2010. gada 
20. maija, pirms tam bijis viens no 
7 vēlētiem arodkomitejas dalīb-
niekiem. viņš ir  plaušu  ķirurgs, 
kuram arī pēc trāpīga vārda kaba-
tā nav jāmeklē. 

Sanita Lorence, 

lbas sabiedrisko attiecību Vadītāja                  

- Cik jūsu vadītajā arodorganizāci-
jā ir biedru un kā veicas ar jaunu 
biedru iesaisti?
- Šī gada 1. janvārī mūsu organizācijā 
bija 1501 biedrs. Pavisam pamatdar-
bā slimnīcā ir ap 2600 darbinieku.

Dinamika ar jaunu biedru iesaisti, 
izrādās, ir ļoti dīvaina – kā Alisei 
Aizspogulijā: esam spiesti ārkārtīgi 
strauji skriet uz priekšu, lai paliktu 
uz vietas. To es konstatēju tikai tad, 
kad pirmo gadu vadīju mūsu arod-
biedrību. Mēs uzņēmām pirmajā 
pusgadā kādus pārsimt cilvēkus, un 
bijām ļoti apmierināti. Bet izrādījās, 
ka biedru skaits bija pieaudzis tikai 
par dažiem desmitiem. Arī pagāju-
šajā gadā mēs uzņēmām 320 bied-
rus, no arodbiedrības izstājās 11 
biedri. Bet izrādījās, ka kādi 250 cil-
vēki ir pārtraukuši darba attiecības 
ar darba devēju. Sanāk, ka mēs visu 
laiku aktīvi uzņemam jaunus bied-
rus, bet biedru skaits pieaug nenozī-
mīgi. 

- Bet rezultāts tomēr ir - 320 jauni 
biedri gadā ir ļoti ievērojams skait-
lis. Ja cilvēki neredzētu jēgu stāties, 
tad viņi to nedarītu. 
- Tas ir tādēļ, ka mēs aktīvi domā-
jam par to. Es arī LBAS kongresā 
no tribīnes norādīju uz šo lietu, – 
es zinu, ka es esmu spurains – gan 
sarunu, gan arodbiedrības biedrs, 
bet mana nostāja ir tāda, ka arod-
biedrībām ir pirmām kārtām jārū-
pējas par savu biedru interesēm. Es 
cienu visus līdzpilsoņus, es gribu, 
lai viņi dzīvo ilgi, bagāti un laimīgi, 
bet uzskatu, ka arodbiedrībām ir 
jārūpējas tikai par biedriem. Tāpēc 
arodbiedrības Latvijā ir tik no-
spiestas uz ceļiem, ka šī rūpe sanāk 
par visu. Visi strādājošie nav lūguši 
par viņiem rūpēties. Ja viņi to gri-
bēs, viņi iestāsies arodbiedrībā. Vi-
ņi varbūt grib kā varoņi strādāt bez 
respiratora un nomirt jauni un 
skaisti. 

- Varbūt te tomēr jānodala da-
žādo arodbiedrību līmeņu atbil-
dība...
- Diemžēl arī Latvijas likumdošana 
daudzviet „nožņaudz” arodbiedrību 
brīvo gribu. Kaut vai tas, ka koplī-
gums attiecas uz visiem strādājoša-
jiem. Tomēr likumdošanā ir vairākas 
lietas, kuras mēs mūsu arodbiedrībā 
esam aktīvi izmantojuši. Arodbied-
rības biedriem ir papildus atvaļinā-
juma diena, ceru, ka nākotnē būs 
vairāk – mums vasarā ir jāpārslēdz 
koplīgums. Arodbiedrības biedriem 
ir atlaide automašīnu stāvvietā, tā 
nav ļoti liela, bet tomēr... Mēs noor-
ganizējām, Jaungada eglīti – radošo 
darbnīcu – arodbiedrības biedru 
bērniem. Līdz ar to visiem darbinie-
kiem tiek dots signāls - stājieties 
arodbiedrībā  un arī jums būs šīs ie-
priekš minētās iespējas, iespējas pre-
tendēt uz materiālajiem pabalstiem, 
arī jūs mēs aizstāvēsim sarunās ar 
darba devēju! 

- Bet dažbrīd liekas, ja LBAS ne-
runās „uz āru” par arodbiedrību, 
sabiedrība aizmirsīs, ka vispār tā-
da arodbiedrība ir...
- Ja arodbiedrība cilvēkiem būs kā 
bonuss, nevis kā mīnuss – reklāmu 
nevajadzēs. Ja tagad vienīgais cilvē-
kam, kas ir, ka atvelk 1 procentu no 
ienākumiem, bet bonusus saņem vi-
si strādājošie, viņš absolūti nav moti-
vēts būt šajā arodbiedrībā. Tajā die-
nā, kad arodbiedrības biedri pirmie 
izvēlēsies, kad viņiem iet atvaļināju-
mā, kad viņiem būs garāks atvaļinā-
jums, kad viņiem būs ātrāk pensijas, 
vai brīvdienas 1. septembrī, kad bēr-
ni iet uz skolu, vai vēl kaut kas tāds, 
kas citiem nebūs, mums nevajadzēs 
nekādu reklāmu. 

- Ko jūs ieteiktu – kā šos jautāju-
mus risināt pie pašreizējās politis-
kās situācijas?
- Šogad taps jauns Likums par 
arodbiedrībām, un tur vajadzētu ie-
strādāt pilnvaras un priekšrocības 
tieši arodbiedrību biedriem. Un Krī-
gera kungam, kad viņš ies uz šī li-
kumprojekta apspriešanu, vārds 
„strādājošie” ir jāaizmirst. 

- LBAS rodas situācijas, kad caur 
mūsu mājas lapu piesakās jauni 
biedri, mēs novirzam tālāk uz pie-
kritīgajām nozarēm, bet pēc tam 

saņemam pārmetumus, ka ir pie-
teikušies cilvēki jau ar problēmām 
darba vietā...
- No kultūrvēstures klasikas jau ir 
zināms, ka tas atgriezušais dēls tiek 
sagaidīts daudz mīļāk, nekā tie bērni, 
kas ir palikuši tēva gādībā visu laiku. 
Labi, viņš rada problēmas, bet, ja 
mēs šīs problēmas spējam atrisināt, 
tas piesaista jaunus un jaunus cilvē-
kus. Arī mums tā ir, - pēc statūtiem 
mēs nevaram maksāt pabalstu, ja cil-
vēks nav arodbiedrībā vismaz gadu, 
bet mēs viņu varam aizstāvēt. Cil-
vēks no nākamās dienas, kā iestājas 
pie mums, tiek apdrošināts pret ne-
laimes gadījumiem. Pabalstus esam 
padarījuši maksimāli caurspīdīgus. 
Pa šiem diviem gadiem mani reāli ir 
izbesījis tas, ka nevar cilvēkus mobili-
zēt uz protestu pasākumiem. 2010. 
gadā no mūsu organizācijas uz pike-
tu bija kādi 20 cilvēki, pagājušajā ga-
dā jau 87, bet es gribētu redzēt, ka 
piketē 1501 cilvēks. Tad mēs varētu 
arī kaut ko prasīt. Mani vēl aizvien 
personiski aizskar Latvijas medicī-
nas budžeta situācija. Kad vasarā va-
jadzēja 6 miljonus lauku slimnīcām, 
bija piketi, bija cīkstēšanās, un ar lie-
lām mokām tos piešķīra. Tas bija pa-
līdzības sniegšanai tiem cilvēkiem, 
kas laukos mirst. Bet tad, kad vaja-
dzēja simtiem miljonu banku glāb-
šanai, vai kad vajadzēja 70 miljonus 
Flikam lidmašīnu iegādei, tad nedē-
ļas laikā viss tika atrisināts. 

Kā medicīna var būt tādā lūdzējas 
lomā? Kā civilizētā pasaulē vispār tas 
ir iespējams? Kurā valstī vēl ir tā, ka 
cilvēki mirst no naudas trūkuma 

medicīnā? Ja šeit visi nomirs, vai aiz-
brauks – nebūs ko pārvaldīt! Es to-
mēr aicinātu cilvēkus piedalīties vai-
rāk likumīgās un nevardarbīgās pro-
testa akcijās. 

- Ja jūs būtu Saeimas deputātu vai 
veselības ministres vietā – ko jūs 
darītu? Mēs taču visu laiku dzir-
dam, ka naudas budžetā nav...
- Pirmkārt, es skaidri definētu pie-
ejamo veselības aprūpes minimumu. 
Tas ir nepatīkams solis, bet tas ir jāiz-
dara. Un ir jādefinē, ka šis veselības 
aprūpes minimums, tāpat kā kom-
pensējamās zāles tagad ir lētākās, lai 
veselības aprūpes minimumā ir lētā-
kās zāles un lētākās operācijas, bet lai 
tās ir. Ja cilvēks no Ludzas rajona ar 
44 ls pensiju tiek slimnīcā, tad viņam 
tiek piedāvāta kaut kāda pakete par 
velti. Man regulāri ir jāuzklausa cil-
vēku pārmetumi, ka Latvijas veselī-
bas aprūpes sistēma ir viņus iedzinu-
si kapā. Mani pacienti ir plaušu on-
koloģijas slimnieki. Ja cilvēku varētu 
laikus izoperēt, rezultāti būtu labi. 
Un tas, ka viņiem ir mēneši jāgaida 
uz operācijām, mēneši uz izmeklēju-
miem, tas ir šausmīgi. Kad pacients 
ierodas pie manis, tad vēzis jau ir vē-
līnā stadijā, un ir par vēlu. Kāpēc tas 
tā ir, tas ir jāprasa nevis no medi-
ķiem, kas ir sistēmas ķīlnieki, bet tas 
ir jāprasa no ministrijas. Un pacienti 
ir tie, kam būtu jāpiedalās šajās me-
diķu akcijās, jo viņi ir tie, kas ir iein-
teresēti, lai būtu veselības aprūpes 
budžets lielāks, viņiem jābūt ieinte-
resētiem, lai rindas pie speciālistiem 
būtu mazākas. 

  p. Stradiņa kLīniSkāS univerSitāteS SLimnīcaS arodkomitejaS  

priekšsēdētājs  uldis kopeika uzstājas lbas 7. kongresā 2011. gada 2. decembrī

 Foto F64
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16. - 17. februārī 
un 15. - 16. 
martā rīgā, 
viesnīcā „city 
Hotel bruņi-
nieks” norisinā-
jās LakrS un eS 
līdzfinansētā 

projekta "attīstīt drošības un 
veselības aizsardzību darbā, 
izmantojot sociālo dialogu valsts 
pārvaldē baltijas valstīs" pirmie 
divi semināri. projekts paredz 
uzlabot zināšanas darba attiecī-
bās, lai veicinātu informācijas un 
pieredzes apmaiņu drošības un 
veselības aizsardzībā darbā, 
veicinot aktīvi iesaistīties arī 
valsts iestādes, kā arī, lai veici-
nātu uzlabot darba attiecības 
eiropā.

eLīna dāboLa, 

arodbiedrības lakrs  

organizatorisko darbu speciāliste

 
Projekts "Attīstīt drošības un veselī-
bas aizsardzību darbā, izmantojot 
sociālo dialogu valsts pārvaldē 
Baltijas valstīs" ietver iniciatīvas, 
kas veicinātu zināšanas par efektīvu 
darba attiecību praksi, tostarp, ie-
kļaujot veiksmīgas darba ņēmēju 
līdzdalības formas, jo īpaši, attiecībā 
uz plānošanu, sagatavošanu un pār-
maiņu vadību.

Projekta ietvaros tiek organizēti 
3 semināri un 1 konference Rīgā.
1. seminārs: Ievads un diskusijas 
par tēmu: izpratnes veicināšana par 
projekta tēmas problēmjautāju-
miem „Veselības un drošības aizsar-
dzība darba vietā”.
2. seminārs: Padziļināta izpēte un 
analīze par drošības un veselības aiz-
sardzības problēmām darba vietā. 
3. seminārs: Secinājumi un ieteikumi.

Semināros piedalījās vairāk ne-
kā 25 dalībnieki no valsts un paš-
valdību pārvaldes uzņēmumiem, 
kā arī Labklājības ministrijas un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības pārstāvji, kuri dalījās pie-
redzē un izklāstīja jaunumus un 
aktuālāko informāciju darba dro-
šības un veselības aizsardzības jo-
mā Latvijā. 

Semināra laikā tika izskatītas 
šādās tēmas: „Darba aizsardzības 
situācijas raksturojums Latvijā”, 

„Darba aizsardzības tiesību aktu 
sistēma”, „Nodarbinātā un uzti-
cības personas tiesības un pienā-
kumi darba aizsardzībā”, „Darba 
devēja tiesības un pienākumi 
darba aizsardzībā”, „Darba vides 
iekšējā uzraudzība”.

Savu prezentāciju sniedza arī 
Karin Brunzell no Zviedrijas valsts 
pārvaldes arodbiedrības ST, kura 
klātesošos iepazīstināja ar darba 
aizsardzības sistēmu Zviedrijā, 
apskatot darba vidi, sistemātisku 
darbu, un Gunnar Sundqvist, kurš 
ir darba devēju organizācijas un 
arodbiedrību eksperts darba dro-
šības jautājumos.

2. seminārā uzsvars tika likts uz 
darba devēju pārstāvju sniegto in-
formāciju par darba drošību. 
LAKRS aicināja darba devējus no 
valsts iestādēm, kas atbild par darba 
drošību, informēt 15 – 20 min. laikā 
par darba aizsardzības organizāciju 
iestādē, īpaši akcentējot uzmanību 
uz darba vides riska novērtējumu 
risku identificēšanā un pasākumiem 
to novēršanā. 

Tā kā mūsdienās psihoemocio-
nālais stāvoklis darba vietā ieņem 
tikpat nozīmīgu lomu kā pārējie 
darba apstākļi, tā izvērtēšana un ie-
spējamā uzlabošana bija viens no 
galvenajiem otrā semināra apsprie-
žamajiem tematiem, par kuriem sī-
kāku informāciju sniedza medicī-
nas zinātņu doktore, neiroloģe, 
starptautiski diplomēta ārste hipno-
terapeite Ināra Roja. Semināra da-
lībnieki ieguva informāciju par tē-
mu "Hronisks noguruma sin-
droms strādājošiem. Problēmu ri-
sinājums".
 Projekts paredz īstenot vēl trešo 
semināru, kurā tiks izdarīti secinā-
jumi un izvirzīti priekšlikumi prob-
lēmas „Veselības un drošības aizsar-
dzība darba vietā” risinājumam un 
darba apstākļu uzlabošanai valsts 
pārvaldes darbiniekiem.  

Darba apstākļu uzlabošana ir va-
jadzīga visiem - to nosaka gan eko-
nomiski, gan cilvēciski apsvērumi. 
Izveidot vairāk kvalitatīvu darba 
vietu: tāds ir viens no ES sociālās 
politikas galvenajiem mērķiem. 
Droša un veselībai nekaitējoša dar-
ba vide ir viens no darba kvalitātes 
priekšnoteikumiem. 

eiropas Sabiedrisko pakalpojumu 
arodbiedrības gatavojas eiropas 
pilsoņu izrādītajai iniciatīvai: 
„ūdens un kanalizācija ir cilvēka 
tiesības! ūdens ir sabiedrisks 
labums, nevis prece!”

2012. gada 1. aprīlī Eiropas Komisijai 
tiks iesniegta pirmā Eiropas pilsoņu 
iniciatīva par ūdeni un sanitāriju, ko 
pilnībā atbalsta Eiropas Sabiedrisko 
pakalpojumu darbinieku arodbied-
rību savienība EPSU. Visas Eiropas 
valstu EPSU filiāles, tostarp arī 
LAKRS, sadarbībā ar sabiedrotajiem 
un atbalstītājiem gatavojas kampa-
ņai, lai veicinātu cilvēka tiesības uz 
ūdeni un sanitāriju. 

LAKRS un kampaņas organiza-
tori pastāv par to, ka:
•	 ES	 iestādēm	 un	 dalībvalstīm	 ir	
pienākums nodrošināt visiem tās 

iedzīvotājiem tiesības uz ūdeni un 
sanitāriju.
•	Ūdens	piegāde	un	ūdens	resursu	
apsaimniekošana nedrīkst būt pa-
kļauta "iekšējā tirgus noteikumiem". 
Ūdens	pakalpojumi	 ir	 jāizslēdz	no	
liberalizācijas.

LAKRS un EPSU aicina palīdzēt 
veidot un piedalīties kampaņā, kuru 
kopā mēs varam padarīt par Eiro-
pas mēroga panākumus. Eiropas 
sabiedrisko pakalpojumu arodbied-
rības ir gatavas pieņemt šo izaicinā-
jumu un pirmo reizi savākt miljons 
parakstu Eiropas Savienībā, lai at-
balstītu šo tiesību izmantošanu. 
Kampaņai ir nepieciešams Latvijas 
arodbiedrību atbalsts. To logo tiks 
izvietoti kampaņas mājas lapā 
(www.right2water.eu), lai cilvēki, 
kuri to apmeklēs varētu redzēt, ku-
ras arodbiedrības atbalsta šo kam-
paņu. Kā arī, aicinām organizāciju 
mājas lapās ievietot kampaņas ban-
nerus ar saiti uz kampaņas tīmekļa 
vietni. Tādā veidā visas arodbiedrī-
bas varētu veicināt tiešsaistes pa-
rakstu vākšanu. 

Vairāk informācijas interneta 
vietnē - www.lakrs.lv 

projekts par drošību un veselību

ūdenS akcija

   attēLā: Valsts pārValdes sektorā strādājošie ierēdņi un darbinieki, kuri 

piedalās lakrs projekta ietVaros organizētajā seminārā "attīstīt drošības un 

Veselības aizsardzību darbā, izmantojot sociālo dialogu Valsts pārValdē": 

(otrajā rindā no kreisās) lakrs priekšsēdētājs j. kalniņš, lbas konsultants 

darba aizsardzības jautājumos mārtiņš pužuls; (pirmajā rindā) diāna zVirbule  

( jēkabpils agrobiznesa koledža), rasma mazulāne (darba aizsardzības un 

īpašuma pārValdīšanas speciāliste - jēkabpils noVada pašValdība), inta usmano-

Va (rīgas namu pārValdnieks - arodorganizācijas priekšsēdētāja), Vilnis 

ambrass (rīgas ūdens arodorganizācijas biedrs)

 Foto lakrs arhīVs
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jau pagājušā gada pavasarī 
LbaS juristi kopīgā sanāksmē 
apsprieda lielākos trūkumus 
Latvijas likumā „par arodbied-
rībām”. LbaS ir izstrādājis 
jaunā likuma struktūru ar tām 
idejām, ko vēlas likumā iekļaut, 
- var teikt, ka darbs pie jauna 
likuma „par arodbiedrībām” ir 
sācies. 

nataļja mickeviČa,  

lbas es normatīVo aktu un politikas 

dokumentu eksperte

Tieslietu ministrija, pēc Uzņē-
mumu reģistra ierosinājuma, 
pagājušogad uzsāka virzīt liku-
mā „Par arodbiedrībām” grozī-
jumu, kas saistīts ar arodbiedrī-
bu reģistrāciju. Grozījums pa-
redz papildināt likuma 3. pantu 
ar nosacījumu, ka „jautājumos, 
kas saistīti ar arodbiedrību re-
ģistra vešanu, arodbiedrību or-
ganizatorisko struktūru, darbī-
bu, likvidāciju un reorganizāci-
ju, piemēro Biedrību un nodibi-
nājumu likumu, ja šis likums 
nenosaka citu kārtību.” 

Patlaban spēkā ir MK Proto-
kollēmums, kas nosaka, ka gada 
laikā ir jāizstrādā jauns likums 
"Par arodbiedrībām". LBAS šajā  
kontekstā ir pētījusi arī citu val-
stu pieredzi (sk. tabulu).

Šī gada februārī LBAS delegā-
cija devās pieredzes apmaiņā uz 
Lietuvas lielāko arodbiedrību 
konfederāciju LPSK. Vizītes 
mērķis bija iepazīties ar Lietuvas 
arodbiedrību pieredzi likuma 
„Par arodbiedrībām” (turpmāk 
– Likums) grozījumu veikšanā 
un piemērošanā, kā arī sociālā 
dialoga un sociālo partneru de-
finīcijas izstrādē.

Kā pastāstīja LPSK juristi, ir 
pieņemti vairāki Likuma grozī-
jumi. Vecā Likuma regulējuma 
galvenās problēmas bija saistītas 
ar novecojušiem terminiem, 
problēmām ar pievienošanos 
arodbiedrībām, kā arī arodbied-
rību reģistrāciju uzņēmumu lī-
menī. Diemžēl pēdējais arod-
biedrību izstrādātais grozījumu 
likumprojekts ir nonācis Lietu-
vas parlamentā un tālāk nevir-
zās. 

Iesniegtie Likuma grozījumi 
paredz, ka jebkurš, kurš var nos-
lēgt darba līgumu, var būt arod-
biedrības biedrs. Taču, ja arod-
biedrības biedrs nestrādā attie-
cīgajā uzņēmumā, viņš nevar 
balsot par jautājumiem, kas at-
tiecas uz streika pieteikšanu un 
koplīgumu slēgšanu. 

Tāpat ar iepriekšējiem grozī-
jumiem tika atceltas garantijas 
arodbiedrību biedriem atlaiša-
nas gadījumā, proti, darba devē-
ja pienākums prasīt arodbiedrī-
bas piekrišanu pirms darba līgu-
ma uzteikšanas. 

Kā paskaidroja LPSK juristi, 
ja arodbiedrība nedeva piekri-
šanu biedra atlaišanai, darba 
devējs vērsās tiesā un gandrīz 
vienmēr uzvarēja lietā. Atbil-
stoši tiesību aktiem, šādos gadī-
jumos arodbiedrībām nācās iz-
maksāt visas tiesvedības izmak-
sas, kā arī neizmaksāto darba 
algu, kas veidoja lielas naudas 
summas. 

Par jēdziena ‘nozare’ definīci-
ju tiesību aktos LPSK juristi atzi-
na, ka jēdziens nav definēts ne-
vienā tiesību aktā vai dokumen-
tā. Problēmas saistībā ar to pa-
stāv. Pie koplīgumu darbības 
paplašināšanas nozari definē at-
karībā no ekonomiska darbības 

veida, proti, no kā darba devēju 
organizācija saņem visvairāk ie-
nākumu, atbilstoši likumam 
„Par ienākumu nodokli”. Kopu-
mā piederību pie nozares var 
pierādīt ar jebkuriem pieeja-
miem līdzekļiem, kā arī caur no-
zaru klasifikatoru. Taču Lietuvā 
tas neatrisina jautājumu par uz-
ņēmumiem, kuri pieder pie da-
žādām nozarēm.

Arodbiedrību likumdošanas 
iniciatīva nav speciāli paredzēta 
Likumā.  Atbilstoši tiesību ak-
tiem, jebkurš var ierosināt tiesī-
bu akta projektu (tostarp arod-
biedrības), līdz ar to Likumā nav 
iekļauts nekāds regulējums, un 

tas nav nepieciešams. Ierastā 
prakse ir lobēšana parlamentā 
caur frakcijām vai atsevišķiem 
deputātiem.

Sociālā dialoga un sociālo 
partneru definīcija ir iekļauta 
Darba Kodeksā. Līdz Darba Ko-
deksa spēkā stāšanās sociālā dia-
loga jautājumus regulēja likums 
„Par koplīgumiem”. Pēc darba 
tiesību kodifikācijas visus tiesī-
bu aktus, kas regulēja darba tie-
sības, tostarp kolektīvās darba 
tiesības, ietvēra Darba Kodeksā. 

Vairāk informācijas – www.
arodbiedribas.lv/ Darbības vir-
zieni/ Darba tiesības/ Eiropas 
darba tiesības. 

arodbiedrību reguLējumS baLtijaS vaLStīS

  LbaS deLegācija pieredzes apmaiņā lietuVas lielākajā arodbiedrību konFe-

derācijā lpsk. Vizītes mērķis bija iepazīties ar lietuVas arodbiedrību pieredzi 

likuma „par arodbiedrībām” grozījumu Veikšanā un piemērošanā, kā arī 

sociālā dialoga un sociālo partneru deFinīcijas izstrādē.

 Foto lbas arhīVs

Tiesību akts

Arodbiedrības
definīcija

Dibināšanas  
slieksnis

Dibināšana

Reģistrācija

Lietuva

Likums „ Par arodbiedrībām”, 
Civillikums

Nav definīcijas

20 dibinātāji vai ne mazāk kā 1/10 
daļā no visiem darbiniekiem, taču 
ne mazāk kā trīs darbinieki

Darbinieku kopsapulce, kura 
apstiprina statūtus un ievēl valdi

Statūtu reģistrācija pilsēta vai rajona 
padomē vai Tieslietu ministrijā, ja 
arodbiedrība darbojas vismaz divās 
pilsētās vai rajonos. Taču reģistrācijai 
ir deklaratīva nozīme.

Latvija

Likums „ Par arodbiedrībām”, 
Biedrību un nodibinājumu likums 

Neatkarīgas sabiedriskas organizā-
cijas, kas pauž, pārstāv un aizstāv 
savu biedru darba un citas sociālās 
un ekonomiskās tiesības un intere-
ses

Ne mazāk par 50 biedriem vai ne mazāk 
par vienu ceturtdaļu uzņēmumā, iestādē, 
organizācijā, profesijā vai nozarē 
strādājošo

Darbinieku kopsapulce, statūtu 
pieņemšana

Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra galvenais valsts notārs 
pieņem lēmumu par arodbiedrības 
reģistrāciju Arodbiedrību reģistrā

igaunija

Likums „ Par arodbiedrībām”, Likums 
par nekomerciālajām apvienībām

Patstāvīgas, pašdarbīgas un 
brīvprātīgas personu apvienības, 
kuru mērķis ir pārstāvēt un aizsar-
gāt strādājošo darba, dienesta un 
profesionālās, ekonomiskās un 
sociālās tiesības un intereses.

5 darbinieki

Darbinieku sapulce, dibināšanas līgums, 
statūtu pieņemšana, reģistrācija

Profesionālo apvienību reģistrā un 
Arodbiedrību reģistrā
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zvaigznes dienā LbaS jau 
septīto gadu apbalvoja labā-
kos sadarbības partnerus 
– darba devējus, kas aizvadīta-
jā gadā visveiksmīgāk sadar-
bojušies ar arodbiedrību, 
rūpējušies par darbiniekiem 
un stiprinājuši sociālo dialogu. 

Sanita Lorence, lbas  

sabiedrisko attiecību Vadītāja 

Pasākums „Sadarbības partneris 
2011”notika ESF projekta „Latvi-
jas Brīvo arodbiedrību savienības 
administratīvās kapacitātes stipri-
nāšana” (1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/
SIF/001/01) ietvaros.

LBAS balvu – ozolzīli un atzinī-
bas rakstu saņēma 16 darba devēji, 
kurus LBAS balvai nominēja 10 
LBAS dalīborganizācijas.
•	AS „Olainfarm”, prezidents Valē-
rijs Maligins (Industriālo nozaru 
arodbiedrība)
•	„Rīgas dzirnavnieks”, ģenerāldi-
rektors Sandis Jansons (Industriā-
lo nozaru arodbiedrība)
•	 AS „VG Kvadra Pak”, valdes 
priekšsēdētājs Kristians Adamss 
(Kultūras darbinieku arodbiedrī-
bu federācijas Poligrāfijas nozares 
arodbiedrība)
•	 Ventspils Brīvostas pārvalde, 
pārvaldnieks Imants Sarmulis 

(Ūdens	 transporta	 arodbiedrību	
federācija) 
•	SIA „Liepājas tramvajs”, izpilddi-
rektors Aigars Puks (Sabiedrisko 
pakalpojumu un transporta dar-
binieku arodbiedrība LAKRS)
•	 SIA „LDZ CARGO”, valdes 
priekšsēdētājs Guntis Mačs 
(Dzelzceļnieku un satiksmes no-
zares darbinieku arodbiedrība)
• AS „Sadales tīkls”, valdes priekš-
sēdētājs Andis Pinkulis (Arod-
biedrība „Enerģija”)
• Rīgas Centrālā bibliotēka, direkto-
re Doloresa Veilande (Kultūras dar-
binieku arodbiedrību federācija)
• SIA „Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīca”, valdes 
priekšsēdētājs profesors Viesturs 
Boka (Veselības un sociālās aprū-
pes darbinieku arodbiedrība)
• AS „Latvijas Jūras medicīnas 
centrs” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Birks (Veselības un sociālās aprū-
pes darbinieku arodbiedrība)
• Sanatorija „Jantarnij Bereg”, di-
rektors - Viktors Danilohs (Valsts 
iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un 
finansu darbinieku arodbiedrība)
• Lizuma vidusskola, direktore Irē-
na Ābeltiņa (Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība)
• Rēzeknes novada pašvaldība, 
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 
(Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrība)
•	 Aizkraukles novada Izglītības 
pārvalde, priekšsēdētāja Astra Si-
liņa (Izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrība)
•	Aknīstes novada dome, izpilddi-
rektore Ligita Vārna (Pašvaldību 
darbinieku arodbiedrība)
• Kocēnu novada dome, priekšsē-
dētājs Jānis Olmanis (Valsts iestā-
žu, pašvaldību, uzņēmumu un fi-
nanšu darbinieku arodbiedrība)

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krī-
gers: „Šogad kā ik gadu mūsu sa-
darbības partneriem ir piepulcēju-
šās tās spožākās zvaigznes darba 
devēju zvaigznājā. Visas ir vienlīdz 
spožas, un visi darba devēji ir neat-
laidīgi rūpējušies par sociālā dialo-
ga uzturēšanu un darbinieku darba 
apstākļu uzlabošanu. Lielu uzmanī-
bu aizvadītajā gadā mūsu apbalvo-
tie uzņēmumi ir pievērsuši darba 
un ģimenes dzīves saskaņošanai, 
un īpašs prieks par tiem uzņēmu-
miem, kuros, par spīti krīzei, ir ne 
tikai saglabātas koplīgumā noteik-
tās sociālās garantijas, bet pat vēl 
paaugstinātas. Šī gada jaunums ir, 
ka LBAS labāko sadarbības partne-
ru vidū ir gan Latvijā strādājošs ār-
valstu uzņēmums – „Kvadrapak”, 
gan sanatorija – „Jantarnij bereg”.”   

Viens no apbalvotajiem uzņē-
mumiem, kurā darbiniekiem alga 

krīzes laikā nav samazināta un pa-
likuši spēkā visas koplīgumā no-
teiktās sociālās garantijas ir AS 
„Rīgas dzirnavnieks”.  Savukārt 
Ventspils Brīvostas pārvaldes dar-
binieki ir nodrošināti ar   Eiropas 
attīstītāko valstu līmeņa dzīvības 
apdrošināšanu nelaimes gadīju-
mos darba laikā, kā arī vienu stun-
du pirms un vienu stundu pēc dar-
ba laika – jo ir ierēķināts ceļš uz 
darba vietu. 

SIA „Liepājas tramvajs” ir viens 
no tiem uzņēmumiem, kura arod-
biedrība ir saņēmusi LBAS atzinī-
bu „Labākā arodorganizācija”, kas 
liecina par abpusēji  aktīvu sociālo 
dialogu. Pašreiz uzņēmumā notiek 
darbs pie jauna, videi draudzīgāka 
depo būvniecības – tas nozīmē, ka 
darbiniekiem būs vēl labāki darba 
un sadzīves apstākļi.

Savukārt Lizuma vidusskolas 
arodbiedrība pieteikumā balvai 
uzsvēra, ka skolā strādā vairāki 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, ku-
ru veselības problēmas tiek ņem-
tas vērā, organizējot darba proce-
su ikdienā. Vecāku informēšanai 
par skolas aktualitātēm tiek  vei-
dots informatīvais izdevums 
„Skolas Vēstis”, un vecāki, veicot 
aptauju par skolas un vecāku sa-
darbības formu lietderīgumu, to 
novērtējuši visaugstāk. 

  baLvu un zieduS no industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētājas 

r. pFeiFeres saņem as "rīgas dzirnaVnieks"ģenerāldirektors s. jansons.

 Foto lbas arhīVs

  Sia "rīgaS auStrumu kLīniSkāS univerSitāteS SLimnīca" Valdes priekš-

sēdētāju V. boku (no labās) ar lbas balVas saņemšanu sVeic lbas priekšsē-

dētāja Vietnieks e. baldzēns, lVsada priekšsēdētājs V. keris un lVsada 

priekšsēdētāja Vietniece t. brakše

 Foto lbas arhīVs

ZVAIGZNES DIENĀ LBAS APBALVO LABĀKOS 
SADARBĪBAS PARTNERUS – DARBA DEVĒJUS
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no 14. līdz 22. februārim krie-
vijā, maskavā, norisinājās 
starptautisks mācību seminārs 
par mediāciju kā alternatīvu 
strīdus risināšanu darba tiesis-
ko attiecību jomā. Semināru 
organizēja krievijas neatkarīgo 
arodbiedrību federācijas  
(Fnpr) darba un sociālo lietu 
akadēmijas arodbiedrību 
institūts. Seminārā piedalījās 
arodbiedrību pārstāvji no 
Latvijas, ukrainas, kazahstānas 
un azerbaidžānas.

jāniS muceniekS,  

latVijas arodbiedrības  

„enerģija” juriskonsults

Latviju šajā seminārā pārstāvēja 
pieci dalībnieki: Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības priekšsēdētāja 
vietnieks Egīls Baldzēns (delegācijas 
vadītājs; nodrošināja Latvijas gru-
pas dalību 18. februāra referendu-
mā), Industriālo nozaru arodbiedrī-
bas priekšsēdētāja Rita Pfeifere, AS 
„Valmieras stikla šķiedra” arodorga-
nizācijas priekšsēdētāja Mudīte Vir-
za, Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības juriskonsulte Brigita 
Fricsone un Latvijas arodbiedrības 
„Enerģija” juriskonsults Jānis Mu-
cenieks. 

Semināra saturiskā puse bija 
augstā līmenī, lektori bija ar izcilu 
kvalifikāciju. Īpaši jāpiemin psi-
holoģijas zinātņu kandidāte, do-

cente Izumruda Kerimova, kuras 
vadītās nodarbības par sarunu ve-
šanas psiholoģiskajiem aspektiem 
bija ar ievērojamu pievienoto vēr-
tību.

Mediācija ir ārpustiesas strīdu 
risināšanas metode, kura radusies 
ASV. Mediators (starpnieks) ne-
pieņem lēmumu strīdus situācijā, 
viņš veicina abu (vai vairāku) pu-
šu samierināšanos, kompromisa 
meklēšanu. Mediatora uzdevums 
ir tuvināt strīdus puses, panākt 
vienošanos, piedāvāt izlīguma va-
riantus. 

Mediācijas principi ir brīvprātī-
ba, pušu līdztiesība, mediatora 
neitralitāte, konfidencialitāte. Tā 
kā mediācijā lēmumu pieņem strī-
dus puses, šis lēmums nav pārsū-
dzams un ir obligāti izpildāms. 
Būtiska ir mediatora personība, 
kurai jābūt ar autoritāti, profesio-
nālai, līdzsvarotai, zinošai, godī-
gai, neitrālai u.c. 

Semināra dalībnieki apmeklēja 
Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību 
federāciju (FNPR), tikās ar tās va-
došajiem speciālistiem sociālajos, 
tiesiskajos, sociālās partnerības 
jautājumos. Mācību procesā bija 
iespēja satikties un diskutēt ar 
Krievijas Neatkarīgo ogļrūpniecī-
bas darbinieku arodbiedrības pār-
stāvjiem. Semināra izskaņā dalīb-
nieki saņēma apliecības par kvali-
fikācijas paaugstināšanu mediāci-
jas jautājumos. 

9. un 10. februārī LBAS apmeklēja 
Lietuvas Arodbiedrību centra LPS 
„Solidarumas” valde, lai iepazītos 
ar LBAS valdes un speciālistu dar-
bu ESF projektu īstenošanā, tiktos 
ar dalīborganizāciju vadītājiem, kā 
arī lai apmainītos ar informāciju 
un viedokļiem par politisko un 
ekonomisko situāciju Latvijā un 
Lietuvā, uzzinātu par LBAS orga-
nizatoriskā darba aktualitātēm un 
jauniešu iesaisti arodbiedrībās. 

LPS „Solidarumas” delegācijas 
sastāvā bija: Aldona Jašinskiene, 

priekšsēdētāja (attēlā 4. no labās); 
Daiva Kvedaraite, starptautiskā 
sekretāre; Vytautas Kaseta, jaunie-
šu organizācijas priekšsēdētājs, 
žurnālists;    Bernardas Zidonis, 
Civilās aviācijas arodbiedrības 
priekšsēdētājs;  Rimtautas Ra-
manauskas, Lietuvas Enerģijas sek-
tora darbinieku arodbiedrību fede-
rācijas koordinētājs;  Jurgita 
Ziukiene, Sociālo darbinieku un 
medmāsu arodbiedrības priekšsē-
dētāja;  Alma Kriščiuniene, sievie-
šu organizācijas priekšsēdētāja. 

Londonā Lielbritānijas Arodbiedrī-
bu kongress (TUC) organizēja pasā-
kumu „Sievietes un taupība - ietek-
me un pretestība”, kurā ar runu uz-
stājās arī Eiropas Arodbiedrību kon-
federācijas (ETUC) Ģenerālsekretāre 
Bernadete Segola (attēlā): 

-Publiskajam sektoram tiek 
atņemta nauda, kas nozīmē iznī-
cinošus triecienus algām un dar-
ba vietām. Tas smagi skar sievie-
tes, kuras pārsvarā strādā šajā 
sektorā, bet mēs visi zinām, ka 
sabiedriskais sektors ir būtisks, 
lai nodrošinātu saskaņotu un 
taisnīgu sabiedrību. Uzbrukumi 
publiskajam sektoram un tā vāji-
nāšana ir nepareizs ceļš. Tas no-
teikti ir solis atpakaļ līdztiesības 
sasniegšanā.

Arī arodbiedrības ir apdraudētas. 
Grieķijā tiek traucētas koplīgumu 
pārrunas, koplīgumi tiek aizliegti 
un arodbiedrības – iebiedētas. Spā-
nijas valdība ir nolēmusi izdot liku-
mus, kas apstrīd sociālo partneru 
nolīgumus, Eiropas Centrālā banka 

izdara spiedienu uz pārrunu mehā-
nismiem, lai samazinātu algas.

Joprojām Eiropā pastāv vīriešu 
un sieviešu algu atšķirības, pret 
kurām cīnās arodbiedrības. Sie-
vietes strādā smagāk, lai savienotu 
ģimenes un darba pienākumus. 
Nav panākta taisnīga pienākumu 
sadale ģimenē, „stikla griesti” arī 
joprojām pastāv. Arodbiedrības 
strādā pie tā, lai šo nelīdztiesību 
likvidētu. 

materiāLS no www.eutuc.org

 LbaS deLegācija maSkavā: (no kreisās) jānis mucenieks, brigita Fricsone, 

mudīte Virza, rita pFeiFere un egīls baldzēns

 Foto no j . muceniek a arhīVa

 LpS "SoLidarumaS" delegācija tikšanās laikā ar lbas Vadību un dalīborgani-

zāciju Vadītājiem

 Foto ieVa Freiborne

Starptautiskais seminārs 
par mediāciju

lietuVas arodbiedrību 
centra Vizīte lbas

8. marts londonā
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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.

Seb Latvijā parakStījiS 
vērienīgāko kopLīgu-
mu Finanšu Sektorā 
 www.ARODBIEDRIBA.
EU 
30. janvārī ir parakstīts koplīgums 
starp AS "SEB banka" arodorgani-
zāciju, AS "SEB banka", SIA "SEB 
līzings", AAS "SEB dzīvības apdro-
šināšana", IP AS "SEB Wealth Ma-
nagement" un AS "SEB atklātais 
pensiju fonds". Šāda mēroga kop-
līgums ir pirmais Baltijas valstu 
finanšu sektorā. Koplīgums apvie-
no ap 1300 Latvijas SEB grupā 
strādājošos darbiniekus.

SEB bankas arodorganizācijas 
priekšsēdētājs Andrejs Mežals: 
"Latvijas finanšu sektorā arvien 
vairāk darbinieki un darba devēji 
sāk izprast arodbiedrības lomu fi-
nanšu sektora stabilitātei, jo lojāli 
un apmierināti darbinieki ir vitāli 
svarīga finanšu sektora sastāvdaļa. 
Tādēļ interese un jautājumi par 
SEB bankas arodorganizācijas pie-
redzi rodas arī citu banku, apdro-
šināšanas sabiedrību un finanšu 
institūciju darbiniekiem."

paSta LiberaLizācijaS 
ietekme uz darbinie-
kiem – negatīva

 www.LSAB.LV 
LSAB prezidente Z. Semjonova no-
sūtījusi vēstuli satiksmes ministram 
A. Ronim ar aicinājumu uz tikša-
nos, lai pārrunātu VAS „Latvijas 
Pasts” darbiniekiem svarīgus jautā-
jumus. Viens no tiem būs, ka, atbil-
stoši Pasta direktīvas 2008/06/EK 
prasībām, ar 2013. gada 1. janvāri 
pasta sektors tiks liberalizēts, t.i., 
pakļauts brīvajam tirgum. Taču tā 
ietekme uz darbiniekiem, diemžēl, 

vienmēr ir negatīva. 
Patlaban gan Eiropas līmenī tiek 

gatavota prasība Eiropas Komisijai 
atlikt Direktīvas pilnīgu ieviešanu 
vēl uz diviem gadiem, jo jaunajās 
ES dalībvalstīs sagatavošanās pasā-
kumi universālo pakalpojumu no-
drošināšanai veikti tikai daļēji un 
vissliktāk – Latvijā. Par to visu 
sprieda arī Globālās arodbiedrības 
UNI pasta sektora seminārā Buka-
restē, kurā piedalījās LSAB vicepre-
zidente I. Kalniņa un Latvijas Pasta 
arodbiedrības valdes priekšsēdētāja 
R. Šmitmane.

induStriāLo nozaru 
arodbiedrībai – Semi-
nāru pavaSariS

Gan martā, gan aprīlī Industriālo 
nozaru arodbiedrībā (LIA) notiek 
vairāki semināri, to vidū 15. martā 
arī projekta „Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 

Savukārt 22. un 23. martā Rīgā 
risinājās starptautisks seminārs 
„Informēšana, konsultēšana un ko-
lektīvās pārrunas tekstilnozarē”. Šis 
jau ir trešais seminārs ciklā, kas no-
tiek visās Baltijas valstīs. Gatavojo-
ties šim semināram, LIA ir veikusi 
apjomīgu pētījumu par situāciju 
nozarē Latvijā – gan sociālajā dia-
logā, gan iespējamo nozares attīstī-
bu. Aprīlī noslēguma seminārs at-
kal notiks Rīgā, un tad tiks rezumē-
ta situācija tekstilnozarē visās trijās 
Baltijas valstīs. Sanāksmes viesu vi-
dū būs Eiropas tekstilnozares arod-

biedrību ģenerālsekretārs Luc Tri-
angle u.c. Eiropas līmeņa eksperti.

atviegLojumi  
jūrniekiem
 www.LTFJA.LV 
1. martā Latvijas Republikas Saei-
ma steidzamības kārtībā pirmajā 
lasījumā ar balsu pārsvaru atbals-
tīja likumprojektu par izmaiņām 
likumā „Par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli”, kas atgriež visus at-
vieglojumus jūrnieku ienāku-
miem.
KUĢA	„ARGO”	 JŪRNIEKI	 SA-
ŅEMS NEIZMAKSĀTO DARBA 
ALGU	 180	 TŪKSTOŠU	 ASV	
DOLĀRU APMĒRĀ
Gandrīz gada garumā turpinājās 
jūrnieku, kuru likumīgās tiesības 
tiesā pārstāvēja arodbiedrība, 
prasību par neizmaksāto algu 
piedziņu izskatīšana. Rīgas pilsē-
tas Kurzemes rajona tiesa jūrnie-
ku prasības apmierināja pilnībā. 
Šobrīd tiesas lēmumi par darba 
algas piedziņu tiek uzrādīti kuģa 
īpašniekam, un, gadījumā, ja dar-
ba algas netiks izmaksātas, arod-
biedrība nekavējoties uzsāks pie-
spiedu kuģa pārdošanas procesu. 
Atgādinām, ka, sakarā ar kuģa 
„ARGO” ekipāžai neizmaksātām 
darba algām, pagājušā gada aprīļa 
mēnesī pēc LTFJA iniciatīvas Rī-
gas ostā kuģis tika arestēts.

Laba ziņa par "vaLdībaS 
rīcībaS pLānu" 
 www.LVSADA.LV 
Latvijas Veselības un sociālās ap-
rūpes darbinieku arodbiedrība 
(LVSADA) ar piesardzīgu opti-
mismu vērtē 16. februārī apstip-
rināto „Valdības rīcības plānu 
Deklarācijas par Valda Dom-
brovska vadītā Ministru kabine-
ta iecerēto darbību īstenošanai”, 
(16.02.2012. Ministru kabineta 
rīkojums Nr. 84). 

LVSADA aicina valdību ar 
darbiem iespējami drīz aplieci-
nāt, ka šis dokuments ir domāts 

reālai rīcībai, nevis saukļa „Kā 
var nesolīt?!” piemiņas spodri-
nāšanai.

iekšLietu  
miniStrS tikāS ar 
arodbiedrībām
 www.POLICISTUAROD-
BIEDRIBA.LV 
Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis 1. 
martā tikās ar iekšlietu nozares 
darbiniekus pārstāvošajām arod-
biedrībām, apmainoties ar viedok-
ļiem par nozares aktualitātēm un 
vienojoties, ka tikai kopīgiem spē-
kiem ir iespējams panākt uzlabo-
jumus visas iekšlietu nozares inte-
resēs. Kā prioritāros darbības vir-
zienus R. Kozlovskis minēja atal-
gojuma un sociālo garantiju 
sistēmas sakārtošanu un atzina, ka 
jau no 2013. gada janvāra nozares 
darbiniekus varētu sagaidīt ievē-
rojamu atalgojuma palielinājumu. 
IeM apliecināja, ka valstī veicamā 
pensiju reforma šobrīd iekšlietu 
nozares darbinieku izdienas pen-
sijas neskars. Arodbiedrības tika 
aicinātas uz ciešāku savstarpēju 
sadarbību.

jauna arodorganizāci-
ja vidzemē
Kā informē LBAS arodbiedrību 
darba koordinatore Vidzemē  
T. Andersone, 14. martā Valmie-
rā ar Latvijas tirdzniecības dar-
binieku arodbiedrības (LTDA) 
priekšsēdētājas Mairas Mucenie-
ces profesionālo atbalstu tika 
nodibināta jauna arodorganizā-
cija – Valmieras IKI arodorgani-
zācija.

Pēc diskusijām ar tirdzniecī-
bas nozares darbiniecēm par 
biedrošanās brīvības nozīmi, sa-
vu tiesību, sociālo garantiju aiz-
stāvību un arodbiedrības nozīmi 
darbinieku kolektīvos, LTDA ie-
stājās 15 jauni biedri. Par aro-
dorganizācijas priekšsēdētāju ti-
ka ievēlēta Linda Grīnliņa. 

apkopoja Sanita Lorence

eiropas saVienība

ieguldījums taVā nākotnē


