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Valdības nespēja vai nevēlēšanās vei-
cināt jauniešu aktīvu iesaisti darba 
tirgū ir radījusi bezdarba apburto lo-
ku, kurā jaunieši pēc mācībām meklē 

darbu, lai gūtu pieredzi un nopelnītu 
iztiku, bet darba devēji nepieņem 
darbā jauniešus bez praktiskās piere-
dzes. 

Pasaules arodbiedrību konfederā-
cija (ITUC) šī gada 7. oktobrī aicina 
sabiedrību iestāties par cienīgiem 
darba apstākļiem un atzīmēt Pasaules 
dienu par cienīgu darbu (www.wddw.
org). Latvijas  arodbiedrību jaunieši, 
atsaucoties šim aicinājumam, 1. ok-
tobrī rosinās atbildīgās valsts amat-

personas pievērsties jauniešu bezdar-
ba problēmas risināšanai.

LBAS Jauniešu padome 1. oktobra 
pēcpusdienā Vecrīgā rīkos ielu akciju, 
pievēršot sabiedrības lielāku uzmanī-
bu jauniešu bezdarba problēmai un 
aicinot parakstīt manifestu valdībai, 
lai palīdzētu  jauniešiem izkļūt no ap-
burtā loka un piepildīt sapni par gai-
šākām darba dienām.

Visā pasaulē bez darba ir vairāk 
nekā 75 miljoni jaunu cilvēku. Šā ga-

da aprīlī Eiropas Savienībā bez darba 
bija vidēji 22,4% no visiem darbspējī-
giem jauniešiem (Eurostat). Latvijā 
2011. gada beigās jauniešu īpatsvars 
no kopējā reģistrēto bezdarbnieku 
skaita bija 11,8%, no kuriem lielākā 
daļa jeb 86,8% bez darba esošie jau-
nieši bija vecumā no 20 līdz 24 ga-
diem (CSP).

Seko līdzi turpmākai informācijai 
mājas lapā www.arodbiedribas.lv un 
iestājies par cienīgu darbu! 

LBAS ir veikusi darbu pie di-
viem ļoti nopietnu dokumentu 
projektiem - Nacionālā attīstī-
bas plāna (NAP) 2020 un Valsts 
budžeta projekta 2013. gadam. 
Mēs pateicamies visām dalībor-
ganizācijām, kas atrada par 
iespējamu sniegt savus priekš-
likumus un papildinājumus.

PĒTERIS KRĪGERS,  

LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Ja pie NAP mēs esam strādājuši il-
gāku laiku, piedaloties arī vadības 
grupas sēdēs, tad budžeta projekts, 
kā katru gadu, ir valdības slepeni 
veidots, informāciju slēpjot aiz gri-
fiem "konfidenciāli" vai arī "ierobe-
žotas pieejamības informācija". 

Pašreiz plašāku apspriešanu 
dažādos līmeņos ir izpelnījies 
NAP, kuru, ņemot vērā daudzu li-
teratūras klasiķu citātu izmanto-
šanu tajā, jau esam nodēvējuši par 
"Tālām noskaņām zilā vakarā", 
saprotot, ka plāna izgāšanās gadī-
jumā mūs tik tiešām sagaida "va-
kars"..., gan Latvijas, gan arī Eiro-
pas mērogā, jo nebūs līdzekļu ne 
kohēzijai, ne arī tiešmaksājumiem 
zemniekiem.

Protams, mēs esam centušies 
aizstāvēt savas intereses - nodar-
binātība, cienīgs darbs, darba sa-
maksa, progresīvais iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis, profesionālā 
izglītība un kvalifikācijas celšana, 
nodokļi - tie ir jautājumi, par ku-
riem savus priešlikumus esam 
snieguši vairākkārt, izjutuši val-
došās koalīcijas politiķu nepatiku, 
esam ignorēti, bet atkal un atkal 
atgriežamies turpat: ekonomis-
kais izrāviens Latvijā nav iespē-
jams, ja cilvēkiem nav darba, un 

tie nesaņem par šo darbu atbilsto-
šu samaksu!  Nekāds izrāviens ne-
var notikt, ja uzņēmējiem nav 
skaidra valsts nodokļu politika, ja 
tā mainās vairākas reizes gadā.

Diemžēl Valsts budžeta pro-
jekts 2013. gadam ir iznācis samo-
cīts, atkal ir ignorēti sociālo part-
neru priekšlikumi budžeta veido-
šanā beidzot pagriezties pret cil-
vēkiem, parādīt tiem, ka "veiksmes 
stāsts" tik tiešām ir bijis tā vērts, 
lai savus spēkus ieguldītu Latvijas 
izkļūšanā no krīzes.

Valdība mūs nesadzirdēja, tā-
pēc tagad gatavojamies nākama-
jam sarunu raundam - pēc budže-
ta projekta iesniegšanas Saeimā, 
uzsāksim sarunas ar Saeimas de-
putātu frakcijām, centīsimies tās 
pārliecināt, ka ar iedzīvotāju ienā-
kumu nodokli neapliekamā mini-
muma paaugstināšana līdz vismaz 
70 latiem nav izšķērdība, nav bu-
džeta graušana, bet gan nepiecie-
šams solis Latvijas ceļā uz "ēnu" 
ekonomikas samazināšanu, lab-
klājības pieaugumu un ticības vai-
rošanu valsts varai, taisnīgumam 
un tiesiskumam.

Mums jācenšas deputātiem pie-
rādīt, ka demogrāfisko krīzi valstī 
bez naudas atrisināt nevar, ka val-
dības plānotais 10 latu pielikums 
atvieglojumiem par apgādībā eso-
šu personu no 2013. gada 1. jūlija 
nav vērtējams kā nozīmīgs solis, 
jo par reāli saņemamajiem 2 la-
tiem un 40 santīmiem mēnesī ne-
kāda demogrāfijas attīstība nesa-
nāks...

Tāpēc mūsu sarunas ar deputā-
tiem būs ļoti saspringtas un grū-
tas, un no svara būs arī katras no-
zares arodbiedrības atbalsts un 
konsekventa pozīcija. 

LBAS ar nepacietību gaida no 
Labklājības ministrijas (LM)  pirmo 
arodbiedrību likumprojekta teksta 
redakciju - modernu un efektīvu 
arodbiedrību darbību regulējošu 
tiesību aktu. 

NATAĻJA MICKEVIČA,  

EIROPAS TIESĪBU UN POLITIKAS  

DOKUMENTU EKSPERTE

Taču, bez vairāku arhaismu izņem-
šanas no arodbiedrību likuma, ir 
nepieciešami vairāki precizējumi 
organizāciju darbības specifikā. 

Viens no tiem ir arodbiedrību 
dibināšanas slieksnis. Starptautis-
kā Darba organizācija (SDO) vai-
rākkārt ir aizrādījusi Latvijas val-
dībai par to, ka arodbiedrību dibi-
nāšanas slieksnis būtiski ierobežo 
apvienošanās brīvību darba ņē-
mējiem. Neskatoties uz to, ka du-
bultais slieksnis -  50 darbinieki 
vai ¼ no uzņēmuma darbinie-
kiem - viegli ļauj nodibināt arod-
biedrību pat ar trīs darbiniekiem 
mazos un vidējos uzņēmumos, 
lielajos uzņēmumos tas noliek šo 
dibināšanas slieksni par augstu. 
Kaut arī lielie uzņēmumi Latvijā 
veido tikai aptuveni 2 % no vi-
siem, arī šo 2% uzņēmumu darbi-
nieku tiesības apvienoties ir būtis-
kas. Vienlaikus vairākas arodbied-
rības norāda uz to, ka esošā sliekš-
ņa noturēšana ļauj veidot 
saliedētāku arodbiedrību kustību, 
nepieļaujot daudzu mazu sa-
drumstalotu arodbiedrību veido-
šanos. Diskusijas par šo tematu 
turpinās, īpaši ņemot vērā to, ka 
vairākas LBAS dalīborganizācijas 
atbalstīja arodbiedrību dibināša-

nas sliekšņa samazināšanu.
Svarīgs jautājums ir - uzņēmumu 

vadības pārstāvju tiesības pievieno-
ties arodbiedrībām. LBAS dalīborga-
nizāciju viedoklis par to nav vienno-
zīmīgs. No vienas puses, arodbiedrī-
bu pārstāvji uzskata, ka arī darba de-
vēju personāla pārstāvjiem ir tiesības 
būt arodbiedrībās, no otras puses, 
tiek izteikti loģiski apsvērumi, ka 
darba devēju pārstāvju dalība arod-
biedrībās veido zināmu konfliktu.  

Visvairāk diskusiju izraisošs jau-
tājums ir arodbiedrību tiesība statū-
tos noteikt savu struktūrvienību juri-
diskās personas statusu. Šī statusa 
piešķiršana primāri ir valsts funkcija, 
kuru ar arodbiedrību likumu vairāk 
nekā pirms 20 gadiem likumdevējs 
deleģēja arodbiedrībām.  Gadu gaitā 
prasības juridisko personu statusa 
piešķiršanai, it īpaši, caurspīdīgu-
mam un informācijas publicitātei, 
pieauga. To mēs varam redzēt saistī-
bā ar valsts publisko reģistru moder-
nizāciju. Līdz ar to, no valsts puses 
arodbiedrībām var tikt uzdots jautā-
jums, - vai arodbiedrības, reģistrējot 
juridiskās personas, nodrošina ne-
pieciešamo kvalitāti, tostarp, trešo 
personu aizsardzību? 

Šī ir lieliska arodbiedrību iespēja 
lobēt un motivēt arodbiedrību darbī-
bas aspektus. Tiesību aktu pieņemša-
na ir likumdevēja uzdevums. Li-
kumdevējam, savukārt, ir obligāta 
prasība konsultēties ar sociālajiem 
partneriem, it īpaši, par jautāju-
miem, kuri skar viņu darbību. Lai 
konsultācija būtu konsultācijas vērta, 
sniedzamajam viedoklim, priekšli-
kumam un idejai ir jābūt argumen-
tētam pamatojumam. 

NEMAINI jaunību pret pieredzi – ŅEM abus!

LBAS AKTUALITĀTES Arodbiedrību  
likumprojekta izstrāde
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Arodbiedrības Augstākās tiesas senāta atziņās

LIETA NR. SKC–341/2012
Arodbiedrības jēdziena tvērums 
Darba likuma 110. panta pirmās 
daļas kontekstā

Senāts norāda, ka likums „Par 
arodbiedrībām” neierobežo darbi-
nieka tiesības būt par biedru vairā-
kās arodbiedrībās.

Augstākās Padomes 1990. gada 
13. decembra likums „Par arod-
biedrībām” atteicās no iepriekš pa-
stāvējušā nozaru arodbiedrību 
principa. Savukārt Latvijas Darba 
likumu kodeksa 229. pants (liku-
ma 1992. gada 17. marta redakcijā) 
noteica, ka darbiniekiem ir tiesības 
apvienoties arodu organizācijās 
pēc profesiju, nozaru un teritoriālā 
principa vai citiem principiem.

Ja darbinieks ir divu arodbiedrī-
bu biedrs, kā tas ir konkrētajā gadī-
jumā, likums nav piešķīris darba 
devējam tiesības izvēlēties, kurai 
no arodbiedrībām prasīt piekriša-
nu darbinieka atlaišanai.

Lai arī Darba likuma 110. panta 
pirmajā daļā vārds „arodbiedrība” 
ir lietots vienskaitlī, Senāta ieskatā, 
nav pieļaujama tikai gramatiska šīs 
normas tulkošana, kas tādējādi bū-
tu vērtējams ne vien kā darbinieka 

tiesību aizskārums, bet arī arod-
biedrības likuma „Par arodbiedrī-
bām” 14. pantā nostiprināto tiesī-
bu ierobežojums savu biedru pār-
stāvēšanā un aizstāvēšanā.

Darba likuma 110. panta pirma-
jā daļā noteiktais aizliegums uz-
teikt darba līgumu „bez attiecīgās 
arodbiedrības iepriekšējas piekri-
šanas”, Senāta ieskatā, attiecināms 
uz arodbiedrību, kuras biedrs ir 
darbinieks. Katra arodbiedrība, 
kuras biedrs ir darbinieks, minētās 
likuma normas izpratnē ir atzīsta-
ma par „attiecīgo”.

LIETA NR. SKC-764/2012
Arodbiedrības piekrišanas ne-
pieciešamība darbinieka atlaiša-
nai, ja darbinieks, kurš ir arod-
biedrības biedrs, nepiekrīt dar-
ba devēja piedāvātajiem darba 
līguma grozījumiem

Senāts, jau iepriekš skatot citas 
lietas, ir atzinis, ka Darba likuma 
98. panta pirmās daļas norma nav 
patstāvīgs darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas pamats, jo tā nesarau-
jami saistīta ar Darba likuma 101. 
pantā regulēto darba devēja uztei-
kumu. Līdz ar to, izvērtējot šīs tie-
sību normas noteiktajā kārtībā iz-
teikta darba līguma uzteikuma 
tiesiskumu, jāpārbauda piedāvāto 
darba līguma grozījumu pamato-
jums, jo tieši no šo grozījumu liku-
mības un pamatotības atkarīgs uz-
teikuma tiesiskums (sk. Senāta 
2010. gada 24. februāra spriedumu 

lietā Nr. SKC – 289/2010 un 2010. 
gada 10. februāra spriedumu lietā 
Nr. SKC–309/2010).

Šo skaidrojumu par Darba liku-
ma 98. panta piemērošanu Senāts 
sniedzis, vadoties no tiesību nor-
mas redakcijas pēc 2005. gada 13. 
oktobra grozījumiem. Ievērojot 
minēto, Civillietu tiesu kolēģija pa-
matoti atzinusi, ka Senāta 2005. 
gada 23. februāra spriedums lietā 
Nr. SKC-126 vairs nevar kalpot kā 
judikatūra, jo minētajā spriedumā 
ir sniegts iztulkojums Darba liku-
ma 98. panta vecajai redakcijai.

Turklāt arī jaunākās publikāci-
jas par Darba likuma 98. panta pie-
mērošanu apstiprina viedokli, ka 
gadījumā, ja darbinieks ir arod-
biedrības biedrs, tad darba devē-
jam ir pienākums pirms uzteiku-
ma saņemt arodbiedrības atļauju 
(sk. „Darba likums ar komentā-
riem”, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība, zvērinātu advokātu bi-
rojs „BDO Zelmenis & Liberte”. 
2010, 186. lpp.).

LIETA NR. SKC–436/2012
Darba likuma 122. pantā minētā 
prasījuma tvērums celtās prasī-
bas mērķa kontekstā

Darba likuma 122. panta pirma-
jā teikumā noteikts, ka darbinieks 
var celt tiesā prasību par darba de-
vēja uzteikuma atzīšanu par spēkā 
neesošu viena mēneša laikā no uz-
teikuma saņemšanas dienas.

Savā prasībā I.L. nav precīzi for-
mulējis Darba likuma 122. pantā 
minēto prasījumu, tomēr viņa cel-
tās prasības mērķis nepārprotami 
ir turpināt darba tiesiskās attiecī-
bas, un šāds mērķis ir sasniedzams 
tikai tad, ja darba devējas uztei-
kums tiek atzīts par spēkā neesošu. 
Prasītājs, lūgdams atzīt darba de-
vējas uzteikumu par prettiesisku 
un atjaunot viņu iepriekšējā darbā, 
pēc būtības ir izteicis arī prasījumu 
par attiecīgā darba devējas uztei-
kuma atzīšanu par spēkā neesošu.

Apelācijas instances tiesas uzde-
vums ir izskatīt lietu pēc būtības, 
tas ir, izšķirt civiltiesisko strīdu par 
tiesībām pēc būtības. Civillietu tie-
su kolēģija, izskatīdama pēc būtī-
bas prasītāja celto prasību un kon-
statēdama, ka darba devējas uztei-
kums nav tiesiski pamatots, uztei-

kumu atzinusi par spēkā neesošu, 
līdz ar to nav pārkāpusi ne Civil-
procesa likuma 192. pantu (prasī-
juma robežu ievērošana), ne arī 
426. panta otro daļu (lietas izskatī-
šanas robežas apelācijas instancē).

LIETA NR. SKC-454/2012
Informācijas vākšana par darbi-
nieku 

Lai arī Darba likuma 33. panta 
otrā daļa attiecas uz intervijām, vi-
sā darba tiesisko attiecību pastāvē-
šanas laikā ir aizliegta diskriminā-
cija (sk. Darba likuma 29. un 
95. pantu) un nelabvēlīgu seku ra-
dīšana darbiniekam (sk. Darba li-
kuma 9.  pantu), tāpēc, noslēdzot 
darba līgumu, kā arī pēc tā noslēg-
šanas, darba devējs ir tiesīgs vākt 
tikai tādu informāciju, kas objektī-
vi saistīta ar darba tiesisko attiecī-
bu pastāvēšanu un veicamo darbu.

Darba likuma 101.  panta sestā 
daļa noteic, ka pirms darba līguma 
uzteikšanas darba devējam ir pie-
nākums noskaidrot, vai darbinieks 
ir darbinieku arodbiedrības biedrs. 
Tādējādi darba devējs tikai šajā ga-
dījumā ir tiesīgs pieprasīt darbinie-
kam ziņas par viņa piederību no-
teiktai arodbiedrībai, lai izpildītu 
šajā tiesību normā uzlikto pienā-

kumu (sk. sal. V. Slaidiņa, I. Skultā-
ne, „Darba tiesības”, Rīga: Zvaig-
zne ABC, 2011, 57. lpp.).

Iekļaujot darba līgumā darbi-
nieka pienākumu paziņot darba 
devējam par iestāšanos arodbied-
rībā, pret ko darbinieks nav iebil-
dis, darba devējs no savas puses 
nav izpildījis Darba likuma 
101.  panta sestajā daļā noteikto 
pienākumu noskaidrot, vai darbi-
nieks ir darbinieku arodbiedrības 
biedrs. 

AKTUĀLĀKĀS  AUGSTĀKĀS TIESAS 

SENĀTA ATZIŅAS DARBA TIESĪBĀS 

APKOPOJIS LBAS JURISTS,  

DARBA TIESĪBU KONSULTANTS 

KASPARS RĀCENĀJS

«...likums 
«Par arodbiedrībām» 
neierobežo darbinieka 
tiesības būt par biedru 
vairākās arodbiedrībās.»

«...pirms darba līguma uzteik-
šanas darba devējam ir pienā-
kums noskaidrot, vai darbi-
nieks ir darbinieku arodbiedrī-
bas biedrs.»

Es varu būt  
vairāku 
arodbiedrību 
biedrs!



Šie Raiņa vārdi izskanēs zemāk 
lasāmajā diskusijā, un šī doma 
virmo gaisā arodbiedrību biedru 
vidū. To apliecināja pavasarī 
notikušie semināri par LBAS 
organizatoriskās struktūras 
stiprināšanu – jauniešiem, 
reģionālo arodbiedrību pārstāv-
jiem un nozaru arodbiedrību 
vadītājiem.  

Tādēļ pulcinājām uz diskusiju da-
žus arodbiedrību aktīvistus, - lai 
ieskicētu problēmas, piedāvātu ri-
sinājumus vismaz dažās jomās, 
un, galvenais, – lai rosinātu Jūs, 
lasītāji, aizdomāties par arodbied-
rībai svarīgām tēmām. Droši vien 
viedokļi būs dažādi, tādēļ, iespē-
jams, šo diskusiju turpināsim ci-
tos izdevuma „LBAS Vēstis” nu-
muros.

LĪVIJA MARCINKĒVIČA, 
LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIECE: 
- Pēdējā laikā arodbiedrību dzīvē 
parādās jaunas  problēmas – izstā-
jas biedri, tiek dibinātas atsevišķas 
arodbiedrības, samazinās koplī-
gumu skaits. Vajadzētu saprast – 
kāpēc?  Kāpēc dažkārt nav bijusi 
darbības caurskatāmība, visiem 
pieņemama programma biedru 
naudu izlietošanai? 

EGIJA LAGANOVSKA, 
LIZDA BIEDRE: 
- Varbūt biedri izstājas tādēļ, ka 
nav arodbiedrības piedāvājuma – 

nav piedāvāts darbiniekam intere-
sants saturs.
L.M.: - Kad uzdodam jautājumu, 
kāpēc darbiniekam vajadzētu ie-
stāties tieši šajā konkrētajā arod-
biedrībā, tad bieži vien atbildes 
nav. Lielo uzņēmumu arodorgani-
zācijas darbojas diezgan autono-
mi. Joprojām daudz arodorgani-
zāciju nav LBAS dalīborganizāciju 
sastāvā. Interese par musu noza-
rēm ir, bet, kad potenciālie biedri 
iepazīstas un redz, ka piedāvājums 
ir ļoti vājš, tad vēlme iestāties no-
zarē noplok. Pēdējo gadu tenden-
ce rāda, ka mainās darba kolektīvi 
gan no tehnoloģiju viedokļa – iz-
glītības līmenis paaugstinās, gan 
arī notiek vecuma izmaiņas – ko-
lektīvi paliek jaunāki. Šie jaunie 
ļaudis uzdod loģisku jautājumu – 
kāpēc? Ko es tur iegūšu un ko es 
tur darīšu? Sarunās tiek uzsvērts, 
ka galvenais nav tikai saņemt kā-
du labumu, biedri ir gatavi arī dot 
un darīt – bet ko? 

LAILA ĀBOLA, „CĒSU 
ALUS” ARODORGANIZĀ-
CIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA: 
- Būtība ir skaidra – esam ļoti sa-
drumstaloti. Esam daudz, bet pa-
liekam katrs par sevi. Mazajām 
dalīborganizācijām rodas sajūta, 
ka varbūt nevienam neesam vaja-
dzīgi. Biju Viļņā uz Eiropas lauk-
saimnieku un industriālo arod-
biedrību organizētu semināru, kur 
dalījāmies pieredzē. Īri stāstīja, ka 
viņi ir nonākuši pie līdzīga secinā-
juma. Es domāju, ka vairāk vai ma-
zāk biedriem vajadzētu organizē-
ties pa nozarēm - izglītības iestā-
dēm vajadzētu būt pie izglītības 
nozares, pārtikas uzņēmumiem – 
pie pārtikas un tamlīdzīgi. 
L.M.: - Reģionos, piemēram, 
zemnieki jautā, kā viņi varētu 
saistīties ar arodbiedrību? Un te 

atklājas vēl viena problēma – indi-
viduālie biedri. Pēdējā laika ak-
tualitāte Eiropas arodbiedrību 
kustībā ir – maksimāli pievērst 
uzmanību pašnodarbinātajām 
personām un individuālā darba 
veicējiem. Mums, diemžēl, šī 
prakse neveidojas.

AIVIS DIŠLERS,  
„LATVIJAS ELEKTRISKO 
TĪKLU ARODORGANIZĀCI-
JAS” PRIEKŠSĒDĒTĀJS: 
- Tas ir ļoti slikti. Manuprāt, vaja-
dzētu uzņemt individuālos biedrus 
– viņiem nav jāinformē darba de-
vējs, ka viņi iestājas arodbiedrībā, 
bet, ja nozares arodbiedrība redz, 
ka vienā uzņēmumā ir vairāki indi-
viduālie biedri, tad tur ir iespēja 
veidot arodorganizāciju. Nozare 
individuālajiem biedriem varētu 
sniegt vienīgi juridisku atbalstu, ja 
viņus  gribētu atbrīvot no darba. 
Bet arī mūsu nozares arodbiedrībā 
viedokļi par individuālo biedru uz-
ņemšanu ir atšķirīgi. 
L.M.: - It sevišķi, ja viņi redzēs, ka 
viens vai divi biedri ir aizstāvēti, vi-
ņi būs ieinteresēti veidot organizā-
ciju. 
E.L.: - Cilvēkos ir jārada ticība.
L.M.: - LAKRS ar individuālajiem 
biedriem strādā. 
A.D.: - Nozares iekšējā diskusijā iz-
skanēja viedoklis, ka individuāla-
jam biedram tiks tērēti vairāk lī-
dzekļi, nekā būs viņa potenciālais 
ieguldījums. Bet es redzu, ka šis ir 
vispraktiskākais veids, kā attīstīt 
arodbiedrību privātajos uzņēmu-
mos.  
L.M.: - Vēl izskan arguments, ka šie 
individuālie biedri ir nedisiplinēti, 
nemaksā biedru naudas, bet tā jau  
ir mūsu iekšējās darbības politika – 
kā ar viņiem komunicē. 
E.L.: - Komunikācija ir ļoti būtiska, 
tai ir jānonāk ne tikai līdz līderiem, 
bet līdz katram biedram. Arī Rīgā 
dzirdam – kas tas epasts vispār tāds 

ir, mums tāda nav... Ja viņa ir izglītī-
bas iestādes arodorganizācijas va-
dītāja, tad viņa nesaņem ziņu, jo 
viņai epasta nav. Tad kāpēc lielā 
organizācija to pieļauj? 
L.Ā.: - Es domāju, ka tā atkal ir at-
runa. Katrā bibliotēkā ir datori.
E.L.: - Pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, piemēram, ne vienmēr ir bib-
liotēka, bet ir daudz biedru.
S.L.: - Var stendu uzdāvināt... Tik-
ko LIZDA organizēja stendu kon-
kursu.
E.L.: - Bet kurš tad izkontrolēs, vai 
to stendu uzliek un kādu informā-
ciju tur izplata?
A.D. – Pie šodienas transporta iz-
maksām priekšsēdētājam aizbraukt 
un izkontrolēt informācijas nodo-
šanu vai iepazīstināt biedrus ar jau-
nāko informāciju ir ļoti dārgi. Pro-
tams, ja biedri ir koncentrēti vienā 
vietā, tad tas ir iespējams.
E.L.: - Bet ja mēs zaudējam tūksto-
šiem biedru?
L.M.: - Jautājums ir – ko tad, ievē-
lot arodorganizācijas vadītāju, no 
viņa gaida?
A.D.: - Protams, komunikāciju ar 
biedriem, bet, ja arodorganizācija 
nevar viņam atļauties segt ceļa iz-
devumus, tad atliek informāciju 
sniegt vienīgi pa sakaru līdzekļiem.
L.M.: - Bet ir arī cits jautājums – ko 
līderis dara, ja nekontaktējas ar 
biedriem?
L.Ā.: - Ļoti daudzi šobrīd neredz to 
jēgu – kādēļ būt arodbiedrības 
biedram. 
L.M.: - Kā to jēgu viņi var ierau-
dzīt? 
E.L.: - Tas būs mans subjektīvais 
viedoklis, bet pedagogam sociālās 
garantijas ir diezgan spēcīgas arī 
bez arodbiedrības. Es domāju, ka 
viņiem interesē, ko arodbiedrība 
tīri saturiski var piedāvāt arī darba 
gaitās, ne tikai pasargāt no neliku-
mīgas atlaišanas, bet - vai es nees-
mu pārslogots, vai klase ir piemēro-
ta darbam, kā jaunajiem pedago-
giem iejusties kolektīvā. Jaunie pe-
dagogi vairs neprasa ekskursijas, 
bet ko citu.
L.Ā.: - Pagājušajā nedēļā manā or-
ganizācijā iestājās 5 darbinieki, lai 
gan bija jau kādu laiku uzņēmumā 
nostrādājuši. Un tagad arī viņi jautā 
– ko mēs varam darīt, ar ko mēs va-
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«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!» 
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«PAŠMĒRĶIS NAV PIELIETOT ARODBIEDRĪBAS 
PROTESTA FORMU – STREIKU, TAČU, JA IR STREIKA 
FONDS, TAD ARODBIEDRĪBAI IR VĒL VIENS VEIDS, KĀ 
IETEKMĒT DARBA DEVĒJU. BIEŽI VIEN DARBA DEVĒ-
JAM PIETIEK AR TO, KA VIŅŠ ZINA, KA ARODBIEDRĪBAI 
ŠĀDS FONDS IR.»

«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!» 
«IR DAUDZI CILVĒKI, KAS SAPROT, KA ARODBIEDRĪBA 
IR TĀ, KAS VAR AIZSTĀVĒT JURIDISKI, UN MĒS  
PATLABAN VAIRĀK STRĀDĀJAM TIEŠI AR TO, KA  
INFORMĒJAM, KĀDI DARBINIEKAM IR PLUSI SAISTĪBĀ 
AR DARBA LIKUMU, KĀDA IR ARODBIEDRĪBAS BIEDRU 
AIZSARDZĪBA, KO NOZĪMĒ KOPLĪGUMS, KĀPĒC TAS IR 
VAJADZĪGS. »

ram būt noderīgi? Nav tā, ka viņi 
iestāsies un tagad gaidīs – vai es vi-
ņus paņemšu nākamgad ekskursi-
jā, vai uz sporta spēlēm. Tos, kas 
domā, ka arodbiedrība neko nevar 
dot – arī nepārliecināsi. Bet ir dau-
dzi cilvēki, kas saprot, ka arodbied-
rība ir tā, kas var aizstāvēt juridiski, 
un mēs patlaban vairāk strādājam 
tieši ar to, ka informējam, kādi dar-
biniekam ir plusi saistībā ar Darba 
likumu, kāda ir arodbiedrības bied-
ru aizsardzība, ko nozīmē koplī-
gums, kāpēc tas ir vajadzīgs.
E.L.: - Jaunie ir gatavi darboties, ti-
kai jāzina, ko darīt. 
A.D.: - Viņi ir gatavi arodbiedrībā 
darboties tad, kad viņiem tas darbs 
kļūst svarīgs – kad ir ģimene, bērni, 
kredītsaistības. Jaunajiem ir svarīgi 
īstermiņa labumi, un darba zaudē-
šana viņus nebiedē, kamēr nav ie-
stājušies iepriekšminētie faktori.
E.L.: - Komunikācijai ar jauniešiem 
ir jābūt, ne par velti arī Eiropā to 
uzskata par ļoti svarīgu. Varbūt jau-
nietis tikai pēc 30 gadu sasniegša-
nas saprot arodbiedrības nozīmi. 
L.M.: - „Enerģija” ļoti mērķtiecīgi 
strādā ar profesionālo skolu au-
dzēkņiem.
A.D.: - Esam bijuši visās profesio-
nālajās mācību iestādēs, kuras sa-
gatavo elektriķus, un iepazīstināju-
ši jauniešus ar arodbiedrību un tās 
lomu darba tiesiskajās attiecībās – 
tā ir mūsu pašu iniciatīva. 
L.Ā.: - Jauniešiem ir ļoti vajadzīga 
informācija par arodbiedrību un 
tās būtību, jo man arī ir bijušas si-
tuācijas, kad jaunais darbinieks ne-
ko nezina par arodbiedrību. Pro-
tams, ir jautājums – kas man par to 
būs? Un tad man ir kaut kas „jāvelk 
ārā”. 
A.D.: - Es tad parasti atbildu – par 
to tev nekas nebūs. Es uzskatu, ka 
LBAS strādā pareizi, bet ko mēs re-
dzam TV? Ka LBAS cīnās par pen-
sijām. Ja mēs gribam piesaistīt jau-
nus biedrus, mums ir plašāk jāin-
formē sabiedrība par visām jomām, 
ko darām. 
L.M.: - Viena lieta ir pakalpojumi 
un piedāvājumi, otra – kā mēs tos 
popularizējam. 
L.Ā.: - Mums nav informācijas no 
LBAS citām dalīborganizācijām, 
izņemot dažas, mēs nezinām, ko 

mūsu kolēģi dara. Mums ir jāmai-
nās – „pastāvēs, kas pārvērtīsies”. 
Tas nenozīmē, ka ar buldozeru viss 
jānošķūrē pagājībā, bet ir jāskatās 
uz kaut ko jaunu, jāskatās, kā tas 
notiek citur pasaulē. Ļoti svarīga ir 
līderu izglītošana. Varbūt nopietni 
ir jāiet tādā virzienā kā līderu izglī-
tošana.
L.M.: - Skandināvu kolēģi uzskata, 
ka nozares arodbiedrība var sākties 
no 8 000 biedru, tad pietiek  resur-
su, lai nodrošinātu nepieciešamos 
pakalpojumus, kuri arodbiedrībai  
jāveic – tiesiskā aizsardzība, darba 
drošība, informēšana, izglītošana 
u.c. Šobrīd netiek pat izmantotas 
visas iespējas, ko LBAS piedāvā iz-
glītošanās jomā. 
E.L.: - Labi, var jau teikt, ka tam lī-
derim jāizglītojas, bet tad viņš saka, 
ka viņš negrib tas būt.
L.Ā.: - Neviens jau negrib būt līde-
ris. Bet pamatojums, kāpēc jāstājas 
arodbiedrībā, varētu būt tāds, - ja 
būsim kopā daudz, tad varēsim da-
rīt to un to, varēsim panākt vairāk. 
L.M.: - Vajadzīgs arī stiprs streika 
fonds, kā to nupat pierādīja viena 
no LAKRS organizācijām „Nord 
Metalplast” Jelgavā. Nozare tiešām 
apliecināja savu spēku – gan ar spē-
cīgu juridisko aizstāvību, gan ar 
darbinieku atbalstīšanu no streika 
fonda. Ir pārkāpta tā robeža – „mēs 
nevaram”. Šis signāls ir ļoti labs.
L.Ā.: - Tas arī varētu būt viens no 
izglītošanas jautājumiem. Visi 
dzird, stjuarti streiko, o, mēs arī va-
rētu! Nav streika fonda. Ir jāsāk ru-
nāt par to, ka arodbiedrībām lī-
dzekļi varbūt ir jānovirza nevis pa-
balstiem, bet streika fondam. Ir jā-
zina, ka var darbiniekus aicināt uz 
streiku tad, ja tam ir materiālais 
segums.
A.D.: - „Enerģijai” ir savs streika 
fonds. Smēlāmies ideju no LIZDA. 
Pašmērķis nav pielietot arodbiedrī-
bas protesta formu – streiku, taču, 
ja ir streika fonds, tad arodbiedrībai 
ir vēl viens veids, kā ietekmēt darba 
devēju. Bieži vien darba devējam 
pietiek ar to, ka viņš zina, ka arod-
biedrībai šāds fonds ir.  Vairāku  ga-
du laikā „Enerģijai” šis fonds ir uz-
krāts pietiekoši liels, bet ceram, ka 
to nekad nevajadzēs pielietot. 
L.M.: - Valdība ir pārliecināta, ka 

arodbiedrības nespēj noorganizēt 
nopietnus protestus, jo līdzekļu nav, 
tikai dažas nozares var to atļauties. 
L.Ā.: - Tas cilvēku kūtrums ir jāpār-
var, kaut kā jāmēģina viņus no tā 
izsist. Tagad, pēc vasaras aktivitā-
tēm, ir īstais laiks, lai cilvēkus iekus-
tinātu. Mūsu organizācijai viss jū-
lijs, augusts bija tāds, ka laikam pa-
gājušā piektdiena bija pirmais va-
kars, kad es biju mājās – visu laiku 
kaut kādas aktivitātes. Tas tiešām ir 
atkarīgs no pašiem. Solis pretī ir jā-
sper gan nozarēm, gan LBAS. 
A.D.: - Jums ir jāprasa nozarēm in-
formācija, lai sniegtu to sabiedrībai, 
jo vairumā gadījumu nozares to ne-
spēj. 
L.Ā.: - Varbūt nozarēm ir vairāk jā-
nāk kopā – neformāli, ne tikai 
LBAS un nozaru vadītājiem, bet vēl 
citiem pārstāvjiem - līdzīgā pasāku-
mā kā labākās arodorganizācijas 
apbalvošana, un tad var runāt arī 
par citām lietām. 

L.M.: - Mēs organizējam šādus 
pasākumus reģionos – sniedzam 
jaunāko informāciju, runājam par 
problēmām. 
E.L.: - LBAS ir pamats vai jumts?  
L.M.: - Jumts.
E.L.: - Jā, ja jumts ir caurs, tad līst 
iekšā, ja nav pamata – biedru, tad 
viss brūk. Viens bez otra nevar.
L.Ā.: - Biedram ir jājūt, ka par vi-
ņu rūpējas, tāpēc tam „jumtam” ir 
arī kaut kas jādomā. Piemēram, 
saņēmām informāciju par Eiroap-
tiekas piedāvātajām Medus kar-
tēm arodbiedrību biedriem - tas ir 
ļoti labi. Biedram ir jāzina, ka viņš 

ir vajadzīgs ne tikai kā biedru 
naudas maksātājs. 
L.M.: - Piemēram, LIZDA bied-
riem ir pieejama apjomīga piedā-
vājumu pakete. Mēs pirms kāda 
laika runājām par bonuskartēm 
visu nozaru biedriem, bet pagai-
dām neesam guvuši atsaucību. 
Acīmredzot, to nedarījām pietie-
koši uzstājīgi. 
A.D.: - Es to redzu kā atlaižu kar-
tes, kas paralēli ir arī bankas norē-
ķinu kartes – LBAS vienojas ar 
banku, katra LBAS nozare savā 
jomā sarunā vismaz trīs atlaižu 
virzienus, un viss notiek. 
E.L.: - Piemēram, Krievijā ir laba 
pieredze arodbiedrību darbam ar 
jaunajiem skolotājiem – viņi orga-
nizē 10 dienu metodisko seminā-
ru jaunajiem pedagogiem. Mums 
tas pietrūkst. Nevis trīs stundu 
seminārā stāstam, cik laba ir 
arodbiedrība, bet piedāvājam reā-
lu palīdzību. 
L.Ā.: - Esmu dzirdējusi, ka citās 
valstīs ir iespēja jaunajiem arod-
biedrību biedriem un arodbiedrī-
bas līderiem apgūt psiholoģiskās 
noturības prasmes.
L.M.: - Mūsu ESF projekts piedā-
vā nozarēm iespējas organizēt šā-
das apmācības – ir izstrādātas 2 
programmas jaunu biedru iesais-
tīšanai arī par šādām tēmām. 

Gaidīsim arī Jūsu viedokļus 
par šiem un citiem arodbiedrību 
izaicinājumiem uz e-pastu  
sanita.lorence@lbas.lv! 

PIERAKSTĪJA SANITA LORENCE



Intervija ar Latvijas Tirdzniecī-
bas flotes jūrnieku arodbiedrī-
bas (LTFJA) prezidentu Igoru 
Pavlovu.

SANITA LORENCE

- Kas patlaban ir Latvijas Tirdz-
niecības flotes jūrnieku arod-
biedrības rūpju lokā?
- Varētu teikt vienkārši – strādā-
jam, bet, ja nopietni, ir grūti pa-
rādīt gan jūrniekiem, gan citiem 
darbiniekiem, ka tāda organizā-
cija kā arodbiedrība vispār ir va-
jadzīga. Ļoti nopietna problēma, 
runājot par arodbiedrību kustību 
Latvijā, ir mūsu ne visai pareizā 
izpratne par arodbiedrību lomu 
un kāpēc arodbiedrība ir vajadzī-
ga. Daudzi uztver arodbiedrību 
kā vienu cilvēku vai grupu, pie-
mēram, Krīgers strādā labi vai 
slikti – it kā Krīgers būtu arod-
biedrība. Īstenībā Krīgers nav 
arodbiedrība, arī Pavlovs nav 
arodbiedrība – viņi ir vadītāji. 
Darbiniekiem ir vajadzīga arod-
biedrība kā Arhimēda svira. Pro-
tams, viņiem ir vajadzīgas arī-
dzan labs vadītājs.

Katram no mums gribētos par 
savu darbu dabūt kādu labumu, 
bet kā to izdarīt brīvā tirgus aps-
tākļos? Vai tikai ar savu iniciatī-
vu, vai nodibināt organizāciju? 
Pirms pārsimt gadiem cilvēki iz-
domāja arodbiedrību, un tie ne-
bija ne Krīgers, ne Pavlovs. Mēs 
darām daudz, lai pateiktu cilvē-
kiem, ka arodbiedrība vajadzīga 
viņiem, nevis otrādi. Man arod-
biedrība ir vajadzīga kā vieta, kur 
es strādāju, un es to daru nopiet-
ni un atbildīgi. Ja cilvēki ir neap-

mierināti ar vienas vai otras 
arodbiedrības vadītāja darbu, tad 
vajag domāt, kā nomainīt šo va-
dītāju. Bet arodbiedrība ir „svētā 
govs”, jo ir pilnīgi skaidrs, ka 
arodbiedrība brīvajā tirgū ir vaja-
dzīga. Ja mēs runājam par stipru 
arodbiedrību – ko tā nozīmē? Ja 
mēs pajautāsim uz ielas – sakiet, 
lūdzu, vai vispār ir vajadzīga 
arodbiedrība? Pārsvarā sacītu, jā, 
arodbiedrības ir vajadzīgas, bet 
ne tādas, kādas tās ir pie mums. 
Nu, varbūt tādas kā Vācijā... 
- Arodbiedrība jau nevar būt ci-
tādāka, kāda ir sabiedrība...
- Protams. Ja problēma ir iekšie-
nē – ar solidaritāti, problēma ir 
ar gatavību vienam cilvēkam pa-
līdzēt otram, tad ir švaki... Kad 
jūrnieki stājas mūsu arodbiedrī-
bā, viņi aizpilda iesniegumus, 
maksā iestāšanās naudu un pa-
raksta LTFJA Deklarāciju par so-
lidaritāti. Tā ir obligāta procedū-
ra. Diezgan bieži cilvēki jautā – 
labi, viss ir skaidrs par iesniegu-
mu un iestāšanās naudu, bet 
kāpēc man ir jāparaksta kaut kā-
da deklarācija? Bet kā citādi? Ir 
tāda arodbiedrības cīņas forma – 
demonstrācija, tā prasa cilvēka 
klātbūtni. Varētu būt, ka de-
monstrācijas mērķis ir tāds, ar 
kuru daži ir apmierināti, bet citu 
tas vienkārši neskar. Ļoti viegli 
cīnīties ir par kaut ko, kas mūs 
apvieno, bet ļoti bieži ir citādas 
situācijas – piemēram, par algu 
palielināšanu kādai  atsevišķai 
nozarei. Bet, lai būtu normāla de-
monstrācija vai streiks, jāpieda-
lās visiem. To mēs liekam pie 
sirds tiem, kas stājas mūsu arod-
biedrībā – būs jāpiedalās de-
monstrācijās vai streikos, ja būs 
tāda nepieciešamība. Arī tagad, 
pēdējā LBAS valdes sēdē, sprie-
dām – būtu vajadzīga protesta 
demonstrācija, bet kā? Cilvēki 
vienkārši sēž mājās un viss. It kā 
cilvēki saka – mēs neticam, pagā-
jušajā reizē bija demonstrācija, 
bet nekāda rezultāta nebija. Bet 
mums jāsaprot, ka no viena mē-
ģinājuma nebūs rezultāta. Jābūt 
otram un trešajam... kā sportā. 
Ar pirmo reizi kļūt par čempionu 
nav iespējams. Ja pirmo reizi ir 

viens tūkstotis, tad otro reizi jā-
būt diviem, un trešo reizi - tri-
jiem tūkstošiem, tad būs rezul-
tāts. 

Viena no smagākajām problē-
mām jūrniecībā ir algu nemaksā-
šana. Juridiski panākt algas iz-
maksu var ar kuģa arestu. Taču 
tas prasa laiku, un ir garš ceļš līdz 
uzvarai. Efektīvāks ir streiks. 
Protams, neatsverama nozīme ir 
mierīgam sociālajam dialogam, 
taču jebkurā gadījumā, domājot 
par mieru, ir jādomā par...
- Par karu?
 - Par aizsardzību. Visā pasaulē 
runājam par mieru, bet tajā pašā 
laikā domājam, kā palielināt bu-
džetu aizsardzībai. Tas pats ir ar 
arodbiedrību – prioritāte ir so-
ciālais dialogs, bet, lai sociālais 
dialogs būtu produktīvs, katrai 
pusei ir jāsaprot, ka aizmugurē ir 
spēks. Mēs saprotam, ka darba 
devējiem ir spēks – nauda, juristi 
utt. Darba devējam arī jābūt sa-
pratnei, ka aiz mūsu mugurām ir 
zināms spēks. Ja viņi nejūt to 
spēku, tad nekā... Ja alga uz kāda 
konkrēta kuģa nav samaksāta vi-
siem jūrniekiem, lai organizētu 
streiku mums ir vajadzīgas kādas 
5 – 10 minūtes, vienkārši jāpiez-
vana uz kuģi, jāuztaisa pāris pla-
kāti ar vārdiem „Mēs gribam sa-
vu algu” utt., jāveic pāris zvani uz 
medijiem – avīzēm, radio, lai or-
ganizētu informatīvo vidi. Bet, ja 
situācija ir tāda, ka alga nav sa-
maksāta 5 jūrniekiem, bet pārējie 
15 ir apmierināti, jo viņi ir no-
strādājuši uz kuģa tikai pusmē-
nesi? Vai šiem jūrniekiem ir inte-
rese streikot? Bet arodbiedrība 
saka – šobrīd nav iespējams ope-
ratīvi arestēt kuģi, vienīgā iespē-
ja, kā kolēģiem atdabūt naudu – 
ir streiks. Ja starp jūrniekiem ir 
solidaritāte, problēmu var atrisi-
nāt ļoti sekmīgi, ja ne – viss ies 
švaki. Pēc tam mēs sūdzēsimies, 
lūk, kāda mums vāja arodbiedrī-
ba... Starp mūsu jūrniekiem diez-
gan izplatīts viedoklis ir, ka filipī-
niešiem ir ļoti stipra arodbiedrī-
ba, bet es jautāju – kāpēc? Vai vi-
ņu līderis ir daudz gudrāks un 
stiprāks par citiem arodbiedrību 
līderiem? Es zinu, ka tā nav, bet 

tajā pašā laikā es piekrītu, ka fili-
pīniešu arodbiedrība ir stiprāka, 
tādēļ, ka, ja ir kāda problēma uz 
kuģa vienam cilvēkam no Filipī-
nām, tad pārējie stāv kā mūris. 
- LTFJA strukturāli atgādina  
arodorganizāciju. 
- Mums  nebūtu nekādu problē-
mu noorganizēt  reģionālo struk-
tūrvienību, piemēram, Liepājā 
vai Ventspilī, vai uzņēmumos – 
Tallink vai Latvijas kuģniecībā...  
Taču esam izšķīrušies par labu 
šim variantam, un, līdz ar to, 
mums ir ļoti laba disciplīna - ir 
viens centrs, viens budžets, un 
neviens nesaka, redz, jūs tur Rīgā 
neko nedariet. 
- LTFJA nesen bija pārreģistrā-
cija, cik jums šobrīd ir biedru?
- 5  500. Var rasties jautājums – 
kādēļ šī pārreģistrācija bija vaja-
dzīga? Politiski tas varētu būt iz-
devīgi, ka neviens īstenībā nezi-
na, cik ir biedru. Mēs absolūti 
apzināti to izdarījām – ar vienu 
mērķi – lai vēl vairāk nostiprinā-
tu arodbiedrību. Es uzskatu, lai ir 
labāk 5  000, nevis 8  000 vai 
10  000, bet lai ir arodbiedrība, 
kur eksistē solidaritāte. Esmu 
pārliecināts, ka to esam panāku-
ši.
- Jūs likāt vēlreiz par to pado-
māt.
- Situācija bija tāda, ka daudzi jau 
vairs nezināja – es esmu arod-
biedrības biedrs vai nē. Vai – 
kādreiz iestājos, bet nav saprat-
nes par arodbiedrību. Iet uzraks-
tīt iesniegumu izstāties – nav lai-
ka, nesanāk... Tādiem cilvēkiem 
mēs palīdzējām – bija periods 
pārreģistrācijai. Atkal ar katru 
biedru bija saruna – pirmām kār-
tām, par pienākumiem, arī tiesī-
bām - uz koplīgumiem, palīdzību 
juridiskos strīdos, par iespējām 
bez maksas apgūt angļu vai lat-
viešu valodu u.c. LTFJA katru ga-
du rīko Ziemassvētkus biedru 
bērniem, jo saprotam, ka šis pa-
sākums nostiprina iekšējo arod-
biedrības dzīvi. Rodas kontakti 
starp sievām, bērniem, jūrnieki 
paši ir apmierināti. Divas reizes 
esam rīkojuši zīmējumu konkur-
su „Mans radinieks ir jūrnieks”, 
pēc tam labākos darbiņus publi-
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cējam savā žurnālā „Jūrnieku 
vēstnesis”. It kā sīkums, bet es no-
vēroju, ka tas spēlē savu lomu. 
Ļoti svarīga ir palīdzība kādam 
konkrētam cilvēkam. Savējie zi-
na, ka viņi var mums zvanīt no 
jebkuras pasaules malas, un mēs 
palīdzēsim. Taču palīdzam tikai 
mūsu arodbiedrības biedriem, 
izņēmums ir gados jauni jūrnie-
ki, kas nozarē nostrādājuši gadu 
vai divus. Taču, ja jūrnieks jau 10 
gadus brauc uz kuģa, tad, atvai-
nojiet, esam pieauguši cilvēki, 
kuriem jāmāk uzņemties atbildī-
bu par saviem lēmumiem un rīcī-
bu. Tikko saņēmu ļoti bēdīgu zi-
ņu, ka viens mūsu biedrs nomiris 
uz kuģa. Man ir svarīgi, lai tur 
būtu koplīgums, jo tas paredz arī 
darba devēju atbildību šādos ga-
dījumos. 
- Par kādiem pēdējā laika noti-
kumiem jums īpaši gribētos uz-
slavēt LTFJA?
- Esam panākuši labu rezultātu 
dialogā ar Saeimu jūrnieku no-
dokļu jautājumā, - sociālais dia-
logs ar argumentiem, faktiem un 
dokumentiem  palīdzēja sekmīgi 
nokārtot šo jautājumu. Nesen pa-
nācām pozitīvu risinājumu kom-
pensācijai nelaimes gadījuma sa-
karā kādam jūrniekam – mūsu 
arodbiedrības biedram. Pie šīs 
problēmas mums bija jāstrādā 4 
gadus. Mūsu nozarē ir ļoti svarī-
gi, lai uz kuģa būtu noslēgts kop-
līgums, jo tas ir pamatdoku-
ments, pēc kura vadoties, mēs 
varam griezties arī tiesā, ja nepie-
ciešams. Ja ir koplīgums, tas no-
zīmē, ka ir juridiskas attiecības 
starp arodbiedrību un kompāni-
ju. Šogad arestējām 5 kuģus Rīgā, 
pamats – algu neizmaksāšana. 
Vienam kuģim drīz būs piespie-
du pārdošana, un jūras tiesībās 
darbojas labs starptautiskais li-
kums – jo, pirmkārt, ir jāsamaksā 
alga jūrniekiem, nevis kādam ci-
tam kreditoram. Nesen notika 
incidents ar kuģi „Cool Aster” 
Kaļiņingradā, kad īpašnieks ne-
izmaksāja jūrniekiem algas. 
Krievijas jūrnieku arodbiedrība 
ar mūsu dalību kuģi arestēja, un 
mēs trīs no kuģa apkalpes locek-
ļiem, kuri bija arodbiedrības 

biedri, par arodbiedrības līdzek-
ļiem repatriējām uz Rīgu.
- Situācija katrā LBAS dalībor-
ganizācijā ir citādāka.
- Ja runājam par biznesa organi-
zāciju, tad 90% no tās sekmēm ir 
atkarīgas no vadītāja. Ne par velti 
rietumos šodien vadītājs saņem 5 
vai 10 reizes vairāk nekā ierindas 
darbinieks. Runājot par sabied-
riskām organizācijām, arī arod-
biedrībām, domāju, ka kādi 70% 
no veiksmīgas darbības ir atkarī-
gi no vadītāja, noteikti vairāk ne-
kā puse. Jautājums ir saistīts ar 
motivāciju, tā ir vajadzīga kat-
ram cilvēkam, sākot no paša ma-
zākā amatiņa līdz pat Valsts pre-
zidentam. Motivācija vajadzīga 
arī arodbiedrības vadītājam. Vai 
nu tā ir, vai nav. Tas, no vienas 
puses, ir filozofisks jautājums, no 
otras, - praktisks. Daudz atkarīgs 
no cilvēka ambīcijām. Vienam 
liekas, ka viss ir kārtībā, otram – 
nē, jo ir lielas ambīcijas. Varētu 
teikt tā, ka man ir savas ambīci-
jas, - lai LTFJA būtu vislabākā 
savā nozarē bijušās padomju 
valsts teritorijā, un, man liekas, 
esam to panākuši. Es sāku strādāt 
arodbiedrībā pārmaiņu laikā – 
90. gados. Toreiz sapratām, ka 
jāstrādā un jāveido organizācija, 
kas atbilst pilnīgi jaunai videi, ka 
nevar vienkārši sēdēt un kaut ko 
prasīt. Es  uzskatu, ka joprojām 
diezgan kaitējoša lieta arodbied-
rību attīstībai ir  finansējums no 
ārpuses. Redziet, kad jādomā par 
budžetu, un vienīgais finanšu 
avotiņš ir arodbiedrības biedru 
nauda, tad ir jākustas. Kad ir 
viegla maizīte – kāpēc jāstrādā 
citādi? Es novēroju to savā noza-
rē visā postpadomju teritorijā. 
Cilvēki no rietumiem ieguldīja 
diezgan daudz naudas, lai attīstī-
tu arodbiedrību kustību Gruzijā, 
Ukrainā, Krievijā, Lietuvā, Igau-
nijā. Bet tagad pēc laika – kur ir 
augļi? Praktiski, arodbiedrības ir 
tādā pašā situācijā, kā bija. No-
teikti ir vajadzīgas jaunas asinis, 
runājot par vadītāju jauno paau-
dzi. Bet te ir objektīva problēma 
- ja šodien jaunam cilvēkam ir 
galva uz pleciem, viņš meklē labu 
algu, bet ko mēs varam piedāvāt? 

Lai attīstītu kādu organizāciju, 
gribam mēs vai negribam, ir va-
jadzīgas smadzenes. Nedrīkst 
domāt, ka, piemēram, bankā ir 
jāstrādā gudriem cilvēkiem, bet 
arodbiedrībā – nu, kādam... Pa-
domju laikā bija tā – slikts rajona 
kompartijas līderis – lai iet uz 
arodbiedrību! Tajā laikā tam ne-
piešķīra pārāk lielu nozīmi, jo 
arodbiedrībai nebija liela loma. 
Taču tagad no arodbiedrības ir 
ļoti daudz kas atkarīgs, runājot 
par strādnieku labklājību. Tāpēc 
līderiem ir jārunā ar cilvēkiem - 
jāiet tautā, jāskaidro, citādi rezul-
tāta nebūs. 
- Tagad rodas daudz konkuren-
tu – citas arodbiedrības.
- No vienas puses, normāli – 
mums ir demokrātiska situācija, 
un, lai nodibinātu jaunu arod-
biedrību, nav vajadzīgas lielas 
pūles. Par ne visai godīgu konku-
renci es nosaukšu tādu – kāda 
iemesla dēļ kādam ir labas attie-
cības ar rūpnīcas direktoru, un 
viņš ir ieinteresēts, lai būtu sava 
arodbiedrība. Šajā gadījumā, 
protams, arodbiedrības līderim, 
kad arodbiedrība ir tikko nodibi-
nāta, ir jūtams atbalsts no rūpnī-
cas direktora. Piemēram, nauda, 
un to var izmantot, lai piesaistītu 
cilvēkus, dāvinātu viņiem „snike-
ru” vai kaut ko citu. Cilvēki ir vā-
ji, viņi nav pilnīgi. Te varētu būt 
ne visai godīga konkurence. Es 
saprotu, ka kaut kas līdzīgs noti-
cis uzņēmumā „Rīgas satiksme”. 
Bet... ja ir zināms, ka situācija ap-
kārt nav tik laba, tad jākustas. Arī 
manā nozarē nav vienmēr bijusi 
ideāla situācija konkurences zi-
ņā. Es neskaitīju, cik daudz arod-
biedrības apkārt, es neatlaidīgi 
gāju savu ceļu – ar darbu, ar saru-
nām ar jūrniekiem. Galu galā, ja 
mēs runājam par nopietnu jūr-
nieku arodbiedrību Latvijā, mēs 
runājam par Tirdzniecības flotes 
jūrnieku arodbiedrību. Bet ja ir 
vēl kāda arodbiedrība – lūdzu! Ja 
Dievs devis sievietei iespēju 
dzemdēt bērnus, tad kādēļ tikai 
mūsu sievām var dzimt bērni? 
Tas pats attiecas uz arodbiedrī-
bām. Bet pat gadījumā, ja pastāv 
negodīga konkurence, ir iespēja 

cīnīties, tāpēc, ka cilvēki galu ga-
lā redzēs – te ir vienkārši „sni-
kers”, bet šis ir nopietns līderis 
nopietnā organizācijā. Varētu 
būt, ka no sākuma būs zaudēju-
mi. Pirms kādiem 7 gadiem 
mums bija liels strīds ar Latvijas 
kuģniecību, lai iznīcinātu manu 
organizāciju, viņi uzaicināja citu 
organizāciju un pat ne visai de-
mokrātiskā veidā piespieda da-
žus jūrniekus tur iestāties. Bet 
tagad viss ir kārtībā, mēs esam 
šeit, un kuģniecība ir mūsu part-
neris joprojām. Tie jūrnieki, ku-
rus piespieda iestāties citur, nāk 
pie manis atpakaļ un saka – izda-
rījām kļūdu, lūdzu, ņemiet mani 
atpakaļ. Man ir liels gandarījums. 
Varētu būt cita situācija – sēžu, it 
kā strādāju – kāds paņem no ma-
nis vienu organizāciju, paskatos 
- kā man ar budžetu? Vēl tiksim 
galā kādus pāris gadus? Tiksim? 
Nu, tad turpinu sēdēt. 
- Ko jūs novēlētu – kolēģiem un 
lasītājiem?
- Lasītājiem novēlu atcerēties, ka 
arodbiedrība ir kā Arhimēda svira 
jūsu rokās, ar to ir iespēja panākt 
labus rezultātus, bet kā tā darbo-
sies, ir atkarīgs no tā, kā viņu lieto.  
Kolēģiem novēlu pamēģināt at-
rast savu personīgo motivāciju, 
tad noteikti būs arī rezultāti  - 
biedru skaitā, koplīgumu daudzu-
mā un kvalitātē – visur. 

DALĪBORGANIZĀCIJĀS LBAS VĒSTIS / 28. septembris, 2012 / 7

Ambīcijas+spējas+motivācija+izglītība=labs līderis

 IESTĀJOTIES LTFJA, JŪRNIEKI PA-

RAKSTA JŪRNIEKU SOLIDARITĀTES 

DEKLARĀCIJU

 FOTO NO LTFJA ARHĪVA
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26. jūnijā Latvijas Kultūras 
darbinieku arodbiedrību fede-
rācija (LKDAF) rīkoja Eiropas 
Komisijas (EK) Sociālā dialoga 
komitejas audiovizuālajā 
sektorā projekta semināru 
„Nacionālo sociālā dialoga 
partneru kapacitātes stiprinā-
šana jaunajās Eiropas Savienī-
bas dalībvalstīs”. 

ALDIS MISĒVIČS,  

LKDAF PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Projekts notiek vairākās ES jauna-
jās dalībvalstīs, un tā mērķis ir ap-
zināt situāciju sociālā dialoga jo-
mā starp arodbiedrībām un darba 
devējiem, kā arī veicināt izpratni 
par dialoga nozīmi darba attiecī-
bu veidošanā. 

Projektā iesaistījušās vairākas 
starptautiskās arodbiedrību orga-
nizācijas, no kurām Rīgā bija pār-
stāvji no Starptautiskās Mūziķu 

federācijas, Starptautiskās Žurnā-
listu savienības un Eiropas Rai-
dorganizāciju apvienības.

LKDAF seminārā pārstāvēja tās 
priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, „Lat-
vijas Radio” darbinieku arodbiroja 
vadītāja Mudīte Paegle, profesionā-
lā pūtēju orķestra „Rīga” arodbied-
rības priekšsēdētāja vietniece Vird-
žīnija Laube un Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra arodbiedrības 
pārstāvis Edgars Saksons. Seminārā 
piedalījās arī „Latvijas Televīzijas” 
tehnisko un radošo darbinieku 
arodbiedrību pārstāvji, žurnālisti 
un „Latvijas Radio” un „Latvijas Te-
levīzijas” administrācijas pārstāvji.

Viesi informēja semināra dalīb-
niekus par semināra mērķi un par 
EK Sociālā dialoga komitejas audio-
vizuālajā sektorā darbību, kurā jau 
kopš 2008. gada piedalās LKDAF 
priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. 

27., 28. jūlijā Latvijā, Pabažu 
apkārtnē, Latvijas Sakaru 
darbinieku arodbiedrība (LSAB) 
organizēja  visu trīs Baltijas 
valstu Telekomunikāciju sektora 
arodbiedrību līderu tikšanos  -  
Vasaras skolu. 

ZOJA SEMJONOVA,  

LSAB PREZIDENTE

Pasākums bija orientēts uz piere-
dzes un viedokļu apmaiņu par si-
tuāciju un jaunākajām tendencēm 
darba samaksas, koplīgumu un 
darba likumdošanas jomā Igauni-
jā, Latvijā un Lietuvā.

LSAB kopā ar radnieciskajām 
sakarnieku arodbiedrībām Igau-
nijā un Lietuvā jau gadiem ilgi 
uztur lietišķus kontaktus Baltijas 
sakarnieku asociācijas ietvaros.

Šogad, ar visu trīs valstu sakar-
nieku arodbiedrību piekrišanu, 
kārtējo tikšanos nolēmām veidot 
jaunā formātā – „Summer  
school” (Vasaras skola), paplaši-
not dalībnieku loku, piepulcinot 
arodbiedrību pirmorganizāciju 
aktīvistus un jauniešu pārstāvjus. 
Līdz ar to arī diskusijas veidojās 
dziļākas un konkrētākas, ne virs-
pusējas, bet detalizētākas.

Pārrunājām šobrīd aktuālās tē-
mas:

•Par koplīgumiem - kā mainās 
izpratne par koplīgumiem, koplī-
gumu izpildes tendences mūsu 
valstīs?

•Par darba samaksu -  kādas 
jaunas darba samaksas formas un  

atalgojuma nosacījumi tiek ie-
viesti uzņēmumos?

•Par darba likumdošanu - kā 
mainās attieksme pret darba li-
kumdošanu, inovatīvi risinājumi 
un to sekas darbinieku tiesību 
aizsardzības jomā Baltijas valstīs?

Bija interesanti uzzināt par 
Igaunijas pieredzi pēc atteikšanās 
no sociālajām garantijām koplī-
gumā un pārejas uz individuālās 
izvēles labumu (ekstru) pakām. 

Tāpat par Lietuvas pieredzi dar-
binieku finansiālās līdzdalības 
jomā, darbiniekiem kļūstot par 
uzņēmuma akciju īpašniekiem. 
Pavisam novatoriska ziņa bija par 
tā saukto „koplīguma nodokli”, 
kas pamazām iegūstot likuma ap-
rises.

Domāju, ka tikšanās attaisnoja 
izvirzītos mērķus – izprast un 
mācīties no citu kļūdām, iegūt 
pozitīvu pieredzi. 

Lai arī konkrētajās lietās situā-
cija mūsu valstīs nereti ir atšķirī-
ga, tomēr galvenajos vilcienos 
stipri līdzīga, jo mēs visi esam 
vienā kopējā lielo globālo pār-
maiņu procesā.  

Nacionālā sociālā  
dialoga stiprināšana

Kā dzīvo sakarnieki 
kaimiņvalstīs?

   LKDAF SEMINĀRĀ: LKDAF PRIEKŠSĒDĒTĀJS Ā. MISĒVIČS (NO LABĀS)

 FOTO NO LK ADAF ARHĪVA

  LSAB KOMANDA BALTIJAS VALSTU TELEKOMUNIKĀCIJU SEKTORA VASARAS SKOLĀ

 FOTO LSAB ARHĪVA

«...mēs visi esam 
vienā kopējā lielo 
globālo pārmaiņu 
procesā»
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20. septembrī Rīgā notika 
celtnieku un būvmateriālu 
ražotāju arodorganizāciju 
pārstāvju seminārs par tēmu 
„Vienādu iespēju nodrošināšana 
sociālā dialoga veidošanas 
procesā un iekļaušana darba 
koplīgumā”.

       JĀNIS GUŽĀNS,   

LCA PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS                                                                                   

Semināra laikā tika izvērtēta 
arodbiedrības līdzdalība būvnie-
cības ilgtspējīgā attīstībā, veidojot 
sociālo dialogu un slēdzot darba 
koplīgumus uzņēmumos un ģene-
rālvienošanās nozarēs. Tika skarta 
šī jautājuma teorētiskā un praktis-
kā puse.

Semināra dalībnieki un citi in-
teresenti saņēma Latvijas Celtnie-
ku arodbiedrības (LCA) sagatavo-
tu bukletu ar nosaukumu „Darba 
koplīgums katrā būvniecības un 
būvmateriālu ražošanas uzņēmu-
mā”. Materiāls ir sagatavots un no-
drukāts uz 16 lappusēm, 500 ek-
semplāros.

Bukleta saturu ievaddaļā veido 

atbildes uz jautājumiem: „Kas ir 
sociālais dialogs?”; „Sociālā dialo-
ga līmeņi”; „Ko iegūst, piedaloties 
sociālajā dialogā un slēdzot darba 
koplīgumu darbinieki, darba de-
vējs un arodbiedrība”. Bukleta pa-
matdaļā dots darba koplīguma 
uzņēmumā paraugs - variants, ku-
rā apkopota daudzu gadu piere-
dze, slēdzot darba koplīgumus 
būvniecības un būvmateriālu ra-
žošanas uzņēmumos. Sagatavotais 
materiāls atvieglos arodbiedrības 
organizāciju darbu, slēdzot jaunus 
koplīgumus vai izmainot esošos. 
Koplīguma projekta pamatnoda-
ļas ir: „Vispārīgie noteikumi”; 
„Darba organizācija un samaksa”; 
„Darba un veselības aizsardzība”; 
„Darbinieku sociālās garantijas”. 
Bez tam atsevišķos punktos pare-
dzētas darba devēja saistības attie-
cībā uz darbinieku izglītību un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, sie-
viešu un jauniešu darbu utt.

Semināra laikā notiks diskusija 
par 2010. gada 1. decembrī Būv-
materiālu ražošanas nozarē no-
slēgtās Ģenerālvienošanās izmai-
nīšanu un papildināšanu. Otrkārt, 
turpināsies saruna par jaunas Ģe-
nerālvienošanās noslēgšanu ar Lat-
vijas Būvnieku asociāciju. Jo īpaši 
tādēļ, ka būvniecības nozarē  2012. 
gada pirmajā pusgadā, salīdzinot 
ar 2011. gada pirmo pusgadu, bū-
tiski uzlabojušies ekonomiskie rā-
dītāji, būvniecības produkcijas ap-
joms valstī pieaudzis vairāk nekā 
par 25,4%.  

Ik pa laikam kāds pārmet, ka 
Saeima, Ministru kabinets, 
vietējā pašvaldība vai kāda cita 
lēmējvara pieņem vienu vai otru 
lēmumu un nekonsultējas ar 
tām mērķauditorijām, kuras šie 
lēmumi ietekmē vistiešāk.

EDGARS GRIGORJEVS, LIZDA BIROJA 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

Bet kā mazināt starp varu un izpil-
dītājiem izveidojušos savstarpējās 
sapratnes un līdzdalības plaisu? 
Klauvēt pie sirdsapziņas un apelēt 
pie labas pārvaldības, demokrātijas 
principiem būtu ne vien naivi, bet 
bieži pat neefektīvi. Domātājiem 
un darītājiem vajadzētu satikties, 
lai kopā ieraudzītu realitāti. Caur 
praktiskām darbībām uzkrāt fak-
tus, pieredzi un tikai tad pieņemt 
sabiedrībai izšķirošus lēmumus.

Lai rosinātu visu līmeņu depu-
tātu lielāku atbalstu pedagogu dar-
ba vides pilnveidei un veicinātu 
sabiedrības izpratni par pedagogu 
darba ikdienu, Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrī-
ba jau otro gadu rīko akciju „Sko-
las diena”.

Pērn rudenī 328 pašvaldību un 
Saeimas deputāti uz vairākām 
stundām kļuva par 1252 pedagogu 
„ēnām” 291 izglītības iestādē visā 
Latvijā. Šī gada rudenī ir plānots 
pārspēt šo statistiku, dodot iespēju 
ikvienam lēmējvaras pārstāvim ko-
pā izbraukt ar skolēnu autobusu, 
piedalīties un kopīgi vadīt mācību 
stundas, aprunāties ar skolotājiem 
un skolēniem, viņu vecākiem, ietu-
rēt maltīti skolas ēdnīcā, pēcpus-
dienā līdzdarboties pagarinātās 
dienas grupās un pulciņu radošajās 

aktivitātēs, kā arī palīdzēt pedago-
giem sagatavoties nākamās dienas 
mācību procesam.

Kādi ir rezultāti no deputātu 
iesaistes akcijā? Pagājušā gada 
deputātu skolas dienām ir seko-
juši gan tūlītēji darbi, gan turp-
mākas apņemšanās nepieļaut pe-
dagogu darba vides pasliktināša-
nos. Piemēram, Cēsu novada de-
putāti veicināja dialogu ar 
Rāmuļu pamatskolas kolektīvu, 
viešot skaidrību par skolas likteni 
un turpmākām izglītības iestāžu 
optimizācijas iecerēm novadā. 
Talsu novada deputāti pērn sko-
las dienā guva apliecinājumu jau-
nas sporta zāles nepieciešamībai, 
bet Rēzeknes novada deputāts 
pēc skolas dienas nodrošināja in-
terneta pieslēgumu visā Dricānu 
vidusskolas ēkā. Jēkabpils novada 
deputāti izzināja ne vien pedago-
gu, bet arī bērnu vēlmes Rubenes 
pamatskolas mācību procesa 
kvalitātes uzlabošanai. Krimul-
das domes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Ozoliņš apņēmās Lēdurgas 
pamatskolai ik mēnesi no savas 
algas ziedot 50 latus. Savukārt Sa-
eimas deputāts Andris Bērziņš 
Dobeles 1.vidusskolā izsludināja 
konkursu „Radošākais peda-
gogs”. Šie rezultāti varbūt ir mazs 
risinājuma piliens izaicinājumu 
jūrā, bet tas vismaz ir drosmīgs 
sākums neskaitāmo problēmu ri-
sinājumiem un nereti palīdz aiz 
skaitļa un vārda kādā politikas 
dokumentā ieraudzīt cilvēku.

Kāda ir politiķu interese ie-
saistīties LIZDA akcijā? Šogad 
tās ir tuvojošās pašvaldību vēlē-
šanas, bet pie ieganstiem var no-

BŪVNIECĪBAS NOZARĒ

Kur domātāji un 
darītāji satiekas

  „SKOLAS DIENA 2011” REZULTĀTI SKAITĻOS    DEPUTĀTU SKOLAS DIENA JELGAVAS PII „LĀCĪTIS”

 FOTO NO LIZDA ARHĪVA

saukt arī tautas priekšstāvju rū-
pes par saviem vēlēšanu reģio-
niem un iespēju gozēties vietējos 
plašsaziņas līdzekļos.

Plašāka informācija par akci-
jas mērķiem, norisi un rezultā-
tiem pieejama mājas lapā www.
skolasdiena.lv. 
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SAVĒJOS  
NELAIMĒ NEATSTĀSIM
WWW.LTFJA.LV

Refrižeratora „Cool Aster” ekipā-
ža viena reisa laikā ar nepatikša-
nām saskārās divreiz.

No sākuma Lagos (Nigērija) ostā 
kuģi sagrāba pirāti un trīs dienas laupī-
ja gan kuģi, gan jūrniekus. Vēlāk, ierau-
got vairāk tīkojamu guvumu, pirāti, 
jūrniekiem par laimi, kuģi pameta.

„Cool Aster” uzņēma kursu uz 
Las Palmas, bet pēc divām nedēļām 
turpināja ceļu uz Kaļiņingradas os-
tu. Visu šo laiku kuģa īpašnieks, pēc 
kuģa ierašanās ostā, solīja jūrnie-
kiem samaksāt gan darba algu, gan 
paredzētās kompensācijas. Tomēr, 
kad augusta sākumā kuģis ieradās 
Kaļiņingradā, kuģa īpašnieks savus 
solījumus neizpildīja. Jūrnieki nesa-
ņēma ne darba algu, ne kompensā-
cijas, turklāt, tiklīdz kā krava tika 
izkrauta, kontaktus ar jūrniekiem 
pārtrauca pilnībā. Šo informāciju 
mēs saņēmām pa telefonu no arod-
biedrības biedra, kurš atradās Ka-
ļiņingradā uz kuģa.

No kuģa „Cool Aster” 17 Krie-
vijas, Ukrainas, Igaunijas un Lat-
vijas apkalpes locekļiem, 3 jūr-
nieki ir mūsu arodbiedrības bied-
ri. Šajā situācijā Latvijas Tirdz-
niecības flotes Jūrnieku 
arodbiedrība, sadarbībā ar Krie-
vijas jūrnieku arodbiedrības re-
ģionālās nodaļas priekšsēdētāju 
Vadimu Mamontovu, nekavējo-
ties veica nepieciešamās darbī-
bas, un pēc arodbiedrības biedru 
pretenzijām kuģi arestēja. Bez 
tam, LTFJA palīdzot saviem 
biedriem, apmaksāja izdevumus, 
kas saistīti ar advokātu darbu un 
juridisku palīdzību, kā arī uz 
arodbiedrības rēķina organizēja 
arodbiedrības biedru repatriāciju 
uz Latviju.

Šobrīd LTFJA kontrolē tālāku 
mūsu arodbiedrības biedru pre-
tenziju par neizmaksātām darba 
algām un kompensācijām izska-
tīšanu Krievijas Federācijas tiesā. 
Mēs ceram, ka tuvākajā laikā li-
kumiskās jūrnieku prasības tiesā 
tiks apmierinātas un jūrnieki sa-
vu nopelnīto naudu saņems. 

SIA "NORDIC  
METALPLAST" NOSLĒDZ 
VIENOŠANOS AR LAKRS
WWW.LAKRS.LV
Jelgavas tiesa 29.08. noraidīja ceļa 
apzīmējumu ražotāja SIA „Nordic 
Metalplast" vadības prasību atzīt 
par nelikumīgu uzņēmuma Jelga-
vas ražotnes strādnieku beztermi-
ņa streiku. Šis spriedums nav pār-
sūdzams. 

Arodbiedrība LAKRS ir ganda-
rīta par tiesas lēmumu, kurš, no-
raidot darba devēja prasību, vien-
laikus atzīst streika likumīgumu. 
Streiks tika gatavots, ievērojot vi-
sus normatīvus, gan savlaicīgi brī-
dinot un izvirzot prasības, gan in-
formējot Valsts darba inspekciju 
(VDI), gan Nacionālo trīspusējo 
sadarbības padomi, visi termiņi 
un visas procedūras tika ievērotas.

Uzņēmuma vadītājs Eskulio 
Martinandželi patlaban ir ieradies 
Latvijā, viņš apmeklējis gan ražot-
ni, gan notikušās tiesas sēdes un 
uzsācis pārrunas ar arodbiedrību, 
kā rezultātā pēc garām diskusi-
jām, labojumiem un papildināju-
miem, 30. augusta pievakarē tika 
noslēgta vienošanās starp arod-
biedrību un uzņēmuma vadību.

Streika laikā augustā no darba 
rūpnīcā aizgājuši septiņi strādnie-
ki, taču nekas neliecina, ka uzņē-
muma vadība gatavotos to slēgt, 
jo internetā manīti jauni darba 
sludinājumi, tostarp arī ražošanas 
vadītāja vakancei. 

Streiks ražotnē turpinājās 21 
dienu. Šobrīd darba devējs ir sa-
maksājis visas iekavētās algas par 
2009. gadu, atlikušās daļas par šā 
gada jūniju, kā arī daļu no jūlija 
algām. Streikoja 41 uzņēmuma 
strādnieks, izņemot divas darbi-
nieces, kuras arī iepriekš nepieda-
lījās brīdinājuma streikā, un izņe-
mot pāris jauniešu, kuri strādā 
pārbaudes laikā. 

PIE LDZSA VIESOJAS  
BALTKRIEVIJAS KOLĒĢI 
WWW.LDZSA.LV

Jūlijā Latvijā viesojās Baltkrievijas 
dzelzceļnieku un transporta būv-
nieku arodbiedrības delegācijas 
arodbiedrības priekšsēdētāja  

Vladimira Ringa vadībā. Delegā-
cijas sastāvā bija 35 cilvēki, no ku-
riem 6 ir arodbiedrības pirmorga-
nizāciju  priekšsēdētāji. 

Vizītes laikā tika organizēts se-
minārs arodbiedrības mācību 
centra un atpūtas bāzē „Virogna”, 
kur tikšanās laikā tika apspriestas 
sadarbības attīstības iespējas starp 
abām arodbiedrībām, krājaizdevu 
sabiedrības attīstības problēmas, 
arodbiedrības biedru apdrošinā-
šanas iespējas, kā arī Latvijas 
Dzelzceļa restrukturizācijas prob-
lēmas.

Vizītes ietvaros delegācija iepa-
zinās ar arodbiedrības mācību 
centru un atpūtas bāzi „Virogna”, 
ka arī tika atvēlēts laiks pieredzes 
un viedokļu apmaiņai ar Daugav-
pils reģiona arodaktīvu. 

LAPA TIKŠANĀS AR  
LABKLĀJĪBAS MINISTRI 
WWW.POLICISTUAROD-
BIEDRIBA.LV
  Jūlijā notika Latvijas Apvienotās 
policistu arodbiedrības (LAPA) 
aktīvistu tikšanās ar labklājības 
ministri I. Viņķeli. Notika kons-
truktīva saruna par likumu „Par 
izdienas pensijām Iekšlietu minis-

trijas sistēmas darbiniekiem ar 
speciālajām dienesta pakāpēm”, 
kā arī tika noskaidrots LM vie-
doklis par izdienas pensionāra ap-
liecībām.

 Ministre atzina, ka LM nostāja 
ir pozitīva attiecībā uz izdienas 
pensijas saglabāšanu spēka struk-
tūrām, jo tās izpilda darbu, kurš ir 
saistīts ar valsts noteiktām specifi-
kācijām attiecībā uz cilvēka morā-
lo, fizisko un darba speciālo laika 
limitāciju, kā arī kalpo par drošī-
bas garantu kā pilsoņiem un ie-
dzīvotājiem, gan valsts viesiem. 
Tajā pašā laikā tikšot izveidota 
kompetentu speciālistu grupa, ku-
ras uzdevums būšot noteikt vie-
nādus kritērijus izdienas pensijas 
saņēmēju noteikšanai. 

Paredzēts, ka VSAA izsniegs 
vienāda tipa apliecības, kuras ne-
būšot attiecinātas uz konkrētās 
nozares darbiniekiem, ar norādi, 
ka šīs apliecības uzrādītājs ir iz-
dienas pensionārs. LAPA, savu-
kārt, tikšot iesaistīta gan likuma, 
gan MK noteikumu „Izdienas 
pensionāra apliecības izsniegša-
nas un anulēšanas kārtība, kā arī 
izdienas pensionāra apliecības pa-
raugs” izstrādē. 

CEĻU DARBINIEKU  
ARODU APVIENĪBĀ

   AIZVADĪTAJĀ VASARĀ LATVIJAS CEĻU DARBINIEKU ARODU APVIENĪBA (LCDAA) 

ORGANIZĒJA DIVUS SEMINĀRUS.  ARODORGANIZĀCIJU PRIEKŠSĒDĒTĀJIEM. JŪNIJĀ 

ENGURES NOVADĀ TAS NOTIKA PAR KOMUNIKĀCIJAS UN SALIEDĒTĪBAS TĒMU. SAVUKĀRT 

AUGUSTĀ MADONAS NOVADĀ   LCDAA AKTĪVISTI PULCĒJĀS UZ SEMINĀRU

„ARODBIEDRĪBAS STRUKTŪRU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA” (ATTĒLĀ). 

LCDAA PRIEKŠSĒDĒTĀJA HELĒNA VEITNERE PASTĀSTĪJA, KA SEMINĀRU DALĪBNIEKI IR ĻOTI 

GANDARĪTI PAR PASĀKUMU SATURU. IZDOTA LCDAA GADAGRĀMATA, KURĀ APKOPOTA 

INFORMĀCIJA PAR VISĀM LCDAA DALĪBORGANIZĀCIJĀM UN APLŪKOJAMS ARĪ JAUNIZVEIDO-

TAIS ORGANIZĀCIJAS LOGO.  ŠĪ GADA BEIGĀS NOTIKS LCDAA GADA KONFERENCE, UN 

ORGANIZĀCIJA SĀKUSI DARBU PIE IZMAIŅU VEIKŠANAS STATŪTOS UN NOLIKUMOS. 

PLĀNOTS IEVIEST KĀDU JAUNU TRADĪCIJU - GODINĀT AKTĪVĀKOS ARODORGANIZĀCIJU 

PRIEKŠSĒDĒTĀJUS.

 FOTO NO LCDAA ARHĪVA
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6.-7. septembrī Briselē notika 
Eiropas Komisijas (EK) organizē-
ta konference par nodarbinātī-
bu. To atklāja EK Nodarbinātī-
bas un sociālo jautājumu komi-
sārs L. Andors, norādot, ka 
ekonomiskā un finanšu krīze 
Eiropā joprojām turpinās un 
daudzās jomās situācija turpina 
pasliktināties, tāpēc šī gada 18. 
aprīlī publiskotā EK Nodarbinā-
tības pakete ar priekšlikumiem 
nodarbinātības problēmu 
risināšanai ir jāuzskata par 
reakciju uz krīzi un palīginstru-
mentu stratēģijas „ES 2020” 
mērķu sasniegšanai. 

JĀNIS KAJAKS, 

LBAS TAUTSAIMNIECĪBAS EKSPERTS

Cita šī brīža ES prioritāte ir eiro valū-
tas un eirozonas stabilitātes saglabā-
šana, taču tā nedrīkst nomākt nodar-
binātības problēmu risināšanu. 

Londonas Ekonomikas augst-
skolas profesors K. Pissarides no-
rādīja, ka labi funkcionējošam 
darba tirgum jānodrošina ražīgu-
ma pieaugums, jāspēj pielāgoties 
strukturālajām pārmaiņām un jā-
spēj mazināt krīzes ietekmi uz no-
darbinātību. Ja ir jāizvēlas starp 
darba ražīguma celšanu un ilgsto-
šā bezdarba mazināšanu, tad prio-
ritāte tomēr ir ilgstošais bezdarbs, 
jo tas nākotnē var radīt daudz lie-
lākas problēmas. Eksperts aicināja 
būt uzmanīgiem arī saistībā ar 
„zaļās” ekonomikas jeb „zaļo” 
darbavietu atbalstīšanu, jo tās var 
iznīcināt esošās „melnās” darba-
vietas un tādējādi nevis atrisināt, 
bet radīt jaunas problēmas. Jaunas 
darbavietas visdrīzāk būtu jāveido 
publisko pakalpojumu sektorā, 
kas Eiropā vēsturiski ir bijis vislie-
lākais un visstabilākais. Svarīga 
piezīme bija par to, ka prātīgāk ir 
piesaistīt investīcijas un radīt dar-
bavietas konkrētajā valstī, nekā 
atstāt visu pašplūsmā, piespiežot 
cilvēkus doties darba meklējumos 
uz citām valstīm. Īrijas pārstāvis 
norādīja, ka viņa valsts darba tir-
gū elastība šobrīd valda pār drošī-
bu, 50% no bezdarbniekiem ir 
ilgstošie bezdarbnieki (>1 gadu). 

Sesijā par jauniešu bezdarbu EP 
Nodarbinātības un sociālo jautāju-
mu komitejas vadītāja atzina, ka jau-
niešu bezdarbs daudzās ES valstīs, t.
sk., arī Baltijas valstīs, tiek risināts ar 

emigrācijas palīdzību, taču diez vai 
tas ir pats labākais risinājums. Eiro-
pas Jauniešu foruma prezidents P. 
Matjašics pārmeta ES un dalībvalstu 
vadītājiem to, ka ļoti bieži tiek lietots 
sauklis „Vairāk iespēju jaunatnei”, bet 
ļoti maz kas liecina, ka šajā sakarā 
patiešām kaut kas tiek darīts. Vācijas 
Komercijas un tirdzniecības kame-
ras pārstāvis iepazīstināja klātesošos 
ar Vācijā izmantoto duālo arodizglī-
tību, - jaunieši arodizglītību iegūst ne 
tikai arodskolās, bet arī un galveno-
kārt pašos uzņēmumos. Apmācību 
laikā jaunietis 3-4 dienas nedēļā pa-
vada uzņēmumā, bet 1-2 dienas – 
arodskolā. Uz apmācību laiku jau-
nietis ar darba devēju slēdz līgumu 
un par praksē paveikto saņem sa-
maksu no darba devēja līdzekļiem. 
Visi šie nosacījumi nodrošina apmā-
cības ar ļoti labiem rezultātiem un 
zemu jauniešu bezdarbu Vācijā 
(7,9% pret 22,6% vidēji ES).

Konferences sesijā par atalgoju-
mu Portugāles parlamenta deputā-
te M.H.Andre ar nožēlu secināja, 
ka 8,4% no ES strādājošajiem šo-
brīd saņem algu, kas ir zem naba-
dzības sliekšņa. Minimālajai algai 
būtu jāsedz minimālās dzīvošanas 
izmaksas, kā arī jāmazina ienāku-
mu nevienlīdzība, paturot prātā, ka 
pārāk liela minimālās algas attiecī-
ba pret vidējo algu valstī var nega-
tīvi ietekmēt nodarbinātību. Visla-
bāk vēlamo efektu maksimālā atal-
gojuma ierobežošanā krīzes aps-
tākļos varot panākt ar progresīvu 
nodokļu sistēmu.

Konferencē ar noslēguma uzru-
nām uzstājās EK, SDO un sociālo 
partneru pārstāvji. ETUC ģenerāl-
sekretāre B.Segola izteicās, ka viņai 
liekas, ka politiķi ir tā pieraduši pie 
nabadzības un bezdarba, ka jau pie-
ņem to par pašsaprotamu lietu un 
tāpēc patiesībā nepieliek visas pūles, 
lai to novērstu. Attīstību kavējot pā-
rāk lielais nodokļu slogs vairākās ES 
valstīs – OECD aprēķini rādot, ka, 
ja nodokļu slogu samazinātu par 
10%, nodarbinātība varētu pieaugt 
par 3,7%. SDO ģenerāldirektors G.
Raiders uzsvēra, ka, neapšaubāmi, 
ES dalībvalstu valdību ieviestie fis-
kālie ierobežojumi bremzē nodar-
binātības pieaugumu. 

Vairāk par konferenci lasiet 
www.arodbiedribas.lv -> Informa-
tīvie materiāli -> Komandējumu 
atskaites. 

2011. gada 29. jūnijā Eiropas 
Komisija (EK) publicēja priekšliku-
mu nākamajam daudzgadu 
finanšu ietvaram jeb ES daudzga-
du budžetam, kura termiņš 
sāksies 2014. gadā un ilgs līdz 
2020. gadam. 

JĀNIS KAJAKS,  

LBAS TAUTSAIMNIECĪBAS EKSPERTS

Arī Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienība ir paudusi savu viedokli par 
nākamā plānošanas perioda ES bu-
džetu, piedaloties Ārlietu ministrijas 
izveidotajā darba grupā nacionālo 
pozīciju izstrādei par ES daudzgadu 
budžetu. Latvijas nacionālās pozīci-
jas pašreizējā versija ir īsa, skaidra un 
kodolīga – Latvija vēlas vismaz tik-
pat lielu Kohēzijas finansējumu kā 
2007.-2013. gadā, un ar citām ES da-
lībvalstīm līdzvērtīgus tiešmaksāju-
mus Latvijas lauksaimniekiem – 
LBAS šo pozīciju pilnībā atbalsta.

Vienošanos nav iespējams viegli 
panākt tāpēc, ka visas ES dalībvalstis 
var iedalīt 2 daļās: neto saņē-
mējvalstis un neto maksātājvalstis. 
Neto saņēmējvalstis jeb valstis, kas 
no ES budžeta vairāk saņem nekā 
tajā iemaksā, ir ieinteresētas, lai tām 
pieejamais finansējums kohēzijas lī-
dzekļu un lauksaimniecības tieš-
maksājumu veidā būtu vismaz tikpat 
liels, cik pašreizējā periodā; savukārt 
neto maksātājvalstis jeb valstis, kas 
vairāk iemaksā nekā saņem, ir ieinte-
resētas, lai ES budžets tiktu samazi-

nāts. Arī Latvija pieder pie neto saņē-
mējvalstīm, tāpēc mēs esam ieintere-
sēti, lai mums pieejamais finansē-
jums caur Kohēzijas fondiem paliktu 
vismaz pašreizējā perioda (2007.-
2013.gads) līmenī, t.i., 3,2 miljardi 
Ls. Bažas par ievērojami mazāka fi-
nansējuma saņemšanu turpmāk ro-
das no EK priekšlikuma ieviest tā 
saucamos Kohēzijas finansējuma 
„griestus” 2,5% no IKP apmērā. Ņe-
mot vērā to, ka Latvijas IKP krīzes 
laikā ievērojami nokritās un tikai ta-
gad sāk pamazām atgūties, Finanšu 
ministrijas aprēķini liecina, ka Latvi-
ja 2014.-2020.gadā varētu šī iemesla 
zaudēt līdz pat 900 miljoniem Ls. 
Viens no pamatojumiem finansēju-
ma „griestu” ieviešanai ir šobrīd pie-
ejamo līdzekļu zemais izlietojums ES 
dalībvalstīs, taču to nevar attiecināt 
uz Latviju, jo Latvijai ir ceturtais la-
bākais līdzekļu izlietojums jauno ES 
dalībvalstu vidū. Kohēzijas politikas 
pamatmērķis ir bijis un būs mazināt 
attīstības līmeņu atšķirības starp ES 
dalībvalstīm, kā arī palīdzēt īstenot 
„ES 2020” stratēģiju, tāpēc šāds fi-
nansējuma ierobežojums Latvijai 
nav loģisks. Latvijas valsts amatper-
sonas un ministriju pārstāvju delegā-
cijas to ir centušās visiem līdzekļiem 
pierādīt gan EK, gan citām dalībval-
stīm, kas piedalās sarunu procesā. 
Pēdējā laikā šī pārliecināšana kļūst 
arvien sekmīgāka, taču, vai izdosies 
nonākt pie galvenā rezultāta (Latvijai 
labvēlīga ES budžeta), laiks rādīs.  

 SEPTEMBRĪ LBAS VIESOJĀS KREISI NOSKAŅOTĀ ZVIEDRIJAS LAIKRAKSTA "ARBETA-

REN" ŽURNĀLISTS LASSE UNGER (ATTĒLĀ NO KREISĀS), VIŅŠ SARUNĀJĀS AR LBAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU EGĪLU BALDZĒNU UN EIROPAS TIESĪBU UN POLITIKAS 

DOKUMENTU EKSPERTI NATAĻU MICKEVIČU.  ŽURNĀLISTU INTERESĒJA, VAI LBAS UZSKATA, 

KA LATVIJA IR TIEŠĀM IZGĀJUSI NO KRĪZES, KO MĒS PRASĀM VALDĪBAI UN KO PIEDĀVĀJAM 

KĀ ALTERNATĪVU VALDĪBAS LĒMUMIEM - LABKLĀJĪBAS, NODARBINĀTĪBAS UN NODOKĻU 

POLITIKAS JOMĀS.
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Nodarbinātība Eiropā

ES daudzgadu budžets

LBAS viesojas zviedru žurnālists
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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.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Jau trešo gadu augustā Bernātu 
pludmalē pulcējās arodbiedrī-
bas no dažādām Latvijas pilsē-
tām, lai uzzinātu, kurš ir labā-
kais pludmales volejbolā. 

LIENE GRAVA

Kopā turnīrā piedalījās septiņas 
komandas. Industriālo nozaru 
arodbiedrību pārstāvēja divas ko-
mandas – „Liepājas metalurgs” un 
„Lauma”, Lauksaimniecības un 
pārtikas nozaru arodu biedrību – 
divas „Cēsu alus” komandas, kā 
arī pa vienai komandai no arod-
biedrības „Enerģija”, Mežu noza-
res arodu biedrības un Latvijas 
Sakaru darbinieku arodbiedrības. 
Pārliecinoši uzvarot visās spēlēs, 
pirmo vietu ieguva Mežu nozares 
arodu biedrības AS „Liepājas pa-
pīrs” volejbolisti. 

Lai gan pludmalē pūta spēcīgs 
vējš, tomēr, labi pavadot laiku, 
turnīrs tika noslēgts veiksmīgi. 
Kamēr komandas savā starpā sa-
centās, līdzi ieradušies ģimenes 
locekļi un draugi atbalstīja savē-
jos, ik pa laikam uzsaucot kādu 
saukli. Tiesa, brīžiem atbalstītāji 
vairāk sekoja līdzi kucēnam, kurš 
sparīgi skraidīja apkārt pa plud-

mali un izaicināja katru mazo ska-
tītāju.

Pēc sacensībām galvenais ties-
nesis Jānis Grava aicināja dalībnie-
kus uz apbalvošanu, visu komandu 
spēlētāji saņēma LBAS sarūpētās 
piemiņas nozīmītes, bet pirmo trīs 
vietu ieguvēji tika apbalvoti ar me-
daļām un kausu. Trešo vietu izcīnī-
ja „Cēsu alus” komanda, otro vietu 
– LSAB komanda. 

Pludmales volejbola rīkotājs Jā-
nis Grava stāsta, ka turnīrs izde-
vies: „Priecājos, ka šogad sacensī-
bas netraucēja lietus, kaut gan pēc-
pusdienā kļuva pavēss, bet tas da-
lībniekiem netraucēja. Šķiet, ka 
visiem pasākums patika un ceru, 
ka nākamajā gadā sacensības pul-
cēs vēl lielāku dalībnieku skaitu. 
Šogad pirmo reizi turnīrā piedalī-
jās arodbiedrības „Enerģija” pār-
stāvji no Jelgavas.”

Pēc apbalvošanas visi tika ai-
cināti uz noslēguma pasākumu. 
Lai atgūtu sporta laukumā zau-
dētās kalorijas, turnīra rīkotāji, 
Liepājas metalurgu arodbiedrī-
ba, bija sagatavojuši uz iesma 
ceptu sivēnu, kas tika rūpīgi 
grillēts divas dienas pēc kārtas  
turpat Bernātos. 

30. jūnijā LBAS sporta spēlēs spē-
kiem mērojās 12 komandas un 120 
dalībnieki.

Sīvā cīņā - 8 sporta disciplīnās 
kopvērtējumā 1. vietu ieguva "Cēsu 
alus" komanda, kas pārstāvēja Lauk-
saimniecības un pārtikas nozaru 
arodbiedrību. 2. vietu ieguva Izglītī-
bas un zinātnes darbinieku arod-
biedrības sportisti, 3. vietā aiz sevis 

atstājot "Liepājas metalurgu". 
Sacensību organizatori atzina, ka šo-
gad sporta spēļu dalībnieki sacensī-
bām bija gatavojušies ļoti rūpīgi - par 
ko liecināja jau komandu vizītkaršu 
konkurss. Tajā pirmo vietu ieguva 
Meža nozaru arodu biedrības koman-
da, bet īpašu Atzinības balvu - "Cēsu 
alus". Visus sporta spēļu rezultātus 
meklējiet www.arodbiedribas.lv. 

Labākie pludmales volej-
bolā – „Liepājas papīrs”

LBAS sporta spēles

   LBAS VOLEJBOLA TURNĪRA DALĪBNIEKI BERNĀTOS
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   LBAS SPORTA SPĒĻU UZVARĒTĀJI - "CĒSU ALUS" ARODORGANIZĀCIJAS KOMANDA
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Dotas 7 trīsvārdu kopas. Katrā kopā 
no visiem vārdiem jāizņem viens un 
tas pats burts tā, lai atlikušie vārdi 
(nemainot to secību) veidotu vārdus 

ar citu nozīmi. Izņemtie burti veidos 
atbildes vārdu. Ar pēdējo vārdkopu 
izmaiņas jau veiktas (paraugam).

LĪVIJA KIVKUCĀNE 

Mīklas atminējums būs lasāms nākamajā izdevuma "LBAS Vēstis" numurā decembrī!
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