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27. novembrī Eiropas ekonomis-
ko un sociālo lietu komitejā 
(EESK) Briselē tika prezentēts 
pētījums par ekonomisko un 
sociālo situāciju Baltijas valstīs. 

LATVIJĀ PĒTĪJUMU VEICA LBAS 

TAUTSAIMNIECĪBAS EKSPERTS JĀNIS 

KAJAKS, VIŅŠ ARĪ IEPAZĪSTINĀJA AR 

PĒTĪJUMA REZULTĀTIEM EESK DARBA 

ŅĒMĒJU GRUPAS DALĪBNIEKUS.

Pētījumā ir atspoguļoti krīzes gal-
venie cēloņi, valdības veiktie pret-
krīzes pasākumi un to sekas, no-
darbinātības un bezdarba rādītāji, 
sociālās drošības sistēma, sociā-
lais dialogs, galvenie secinājumi 
un ieteikumi nākotnei.

 „EESK šo pētījumu novērtēja 
kā ļoti nozīmīgu,” atzina LBAS 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. „Pē-
tījums parādīja daudzas lietas, par 
kurām citu Eiropas valstu pārstāvji 
nebija informēti. Pēc J. Kajaka 
sniegtās prezentācijas bija daudz 
jautājumu ne tikai par ekonomiku, 
bet arī darba tiesībām, cilvēku no-
skaņojumu un arodbiedrību iespē-
jām aizstāvēt dažādu jautājumu iz-
skatīšanu. Baltijas valstu prezentā-
cijās iezīmējās tas, ka kaimiņvalstis 
savos uzskatos nav vienotas, bet 
konkurē savā starpā, daudzos jau-
tājumos izpratne ir atšķirīga, kas 
pasliktina Baltijas valstu kopējo si-
tuāciju.”

Šeit iepazīstinām jūs ar nelielu 

daļu no pētījuma par Latviju, bet 
visu triju Baltijas valstu pētījumus 
meklējiet www.arodbiedribas.lv > 
Darbības virzieni > Starptautiskā 
darbība > Starptautiskās aktualitā-
tes > Pētījums par ekonomisko un 
sociālo situāciju Baltijas valstīs.

Pētījumā par situāciju Latvijā 
teikts, ka saskaņā ar labajiem no-
dokļu ieņēmumiem un valdības 
prognozēm, 2013.gada valsts bu-
džetā konsolidācija vairs nebūs ne-
pieciešama un varēs pat atļauties 
palielināt finansējumu tām taut-
saimniecības nozarēm, kas no krī-
zes cieta visvairāk. Neskatoties uz 
to, Latvijai joprojām ir daudzas 
steidzami risināmas problēmas, 
kas ir radušās krīzes un taupības 
pasākumu rezultātā: augsts bez-
darbs, liela ienākumu nevienlīdzī-
ba, nabadzība, iedzīvotāju un no-
darbināto skaita zudums, liela ēnu 
ekonomika, augsts nodokļu slogs 
darbaspēkam, u.c. Neatrisinot šīs 
nopietnās problēmas, ilgtspējīga 
tautsaimniecības attīstība nebūs ie-
spējama.

IETEIKUMI NĀKOTNEI
• Balstoties tikai uz eksportu, Latvi-
jas turpmākā attīstība būs ļoti atka-
rīga no notikumiem galvenajās 
tirdzniecības partnervalstīs (piem., 
Vācijā), tāpēc vienlaicīgi ir jāveici-
na arī iekšējais pieprasījums.
• Ilgtspējīga izaugsme Latvijas taut-
saimniecībai ir iespējama tikai tad, 
ja tā tiek balstīta uz rūpniecisko 
ražošanu, radot preces ar pietieko-
šu augstu pievienoto vērtību un 
pārdodot tos gan vietējā, gan ārval-
stu tirgū.
• Strādājošo darba ražīgums ir jā-
turpina palielināt, darba devējiem 
investējot darbavietās izmantotajās 

Pētījums par ekono“LABĀKĀ  
ARODORGANIZĀCIJA 2012”
16. novembrī, pasākumā par 
godu Latvijas 94. dzimšanas 
dienai, LBAS apbalvoja labākās 
arodorganizācijas. 
13 LBAS nozares LBAS balvai 
bija izvirzījušas 25 arodorgani-
zācijas, kas šī gada laikā vis-
veiksmīgāk attīstījušas sociālo 
dialogu – pratušas sarunāties 
ar darba devējiem, aizstāvēju-
šas darbinieku intereses un 
uzlabojušas darba tiesisko vidi 
un darba apstākļus. 

• Arodbiedrība ,,Enerģija’’ 
- „Latvenergo” Rīgas reģiona aro-
dorganizācija, priekšsēdētājs Jā-
zeps Bondars 
- Arodorganizācija „Termoelek-
trocentrāles”, priekšsēdētājs Mi-
hails Zamišļajevs
• Dzelzceļnieku un satiksmes 
nozares arodbiedrība 
- VAS „Latvijas dzelzceļš” Vieno-
tā dispečeru vadības centra aro-
dorganizācija, arodkomitejas 
priekšsēdētājs Konstantīns Ļitvi-
ņenko
- VAS „Latvijas dzelzceļš” Dau-
gavpils ekspluatācijas iecirkņa 
arodorganizācija, arodkomitejas 
priekšsēdētājs Oļegs Terentjevs
- VAS „Latvijas dzelzceļš” Ceļu 
distances Latgales reģiona struk-
tūrvienības daļas arodorganizā-
cija, arodkomitejas priekšsēdētā-
ja Inna Arefjeva 
- SIA „LDZ Cargo” Lokomotīvju 
ekspluatācijas nodaļas Jelgavas 
ceha arodorganizācija, priekšsē-
dētājs Sergejs Cvetkovs
• Sakaru darbinieku arodbied-
rība 
- Latvijas Pasta arodbiedrība, 
priekšsēdētāja Regīna Šmitmane
- Lattelecom KCD Liepājas noda-
ļas arodorganizācija, priekšsēdē-
tāja Irina Socka
- Lattelecom TVC arodorganizā-
cija, priekšsēdētājs Aivars An-
dersons
• Industriālo nozaru arodbiedrība 
- AS „Aldaris” arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Inga Ozola
- AS „Valmieras stikla šķiedra” 
arodorganizācija, priekšsēdētāja 
Mudīte Virza
• Mežu nozaru arodu biedrība 
- Liepājas mežrūpniecības saim-
niecības arodorganizācija, priekš-

sēdētāja Gunta Liepa
• Ūdens transporta arodbiedrī-
bu federācija 
- Ventspils tirdzniecības ostas 
darbinieku arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Ņina Seredina
• Valsts iestāžu, pašvaldību, uz-
ņēmumu un finanšu darbinieku 
arodbiedrība 
- Ludzas novada pašvaldības aro-
dorganizācija, priekšsēdētāja Līga 
Mežule
- Valsts sociālā aprūpes centra 
„Rīga” arodorganizācija, priekšsē-
dētāja Kristīne Jarmakoviča
• Pašvaldību darbinieku arod-
biedrība 
- Apes novada pašvaldības arodor-
ganizācija, priekšsēdētāja Inese 
Muceniece
• Kultūras darbinieku arodbied-
rību federācija 
- SIA „Dzintaru koncertzāle” aro-
dorganizācija, priekšsēdētāja Irēna 
Rēdliha
• Izglītības un zinātnes darbinie-
ku arodbiedrība 
- Daugavpils Universitātes arodor-
ganizācija, priekšsēdētāja Tatjana 
Voronova
- Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las arodorganizācija, priekšsēdētā-
ja Margarita Ļahova.
- Jēkabpils starpnovadu arodorga-
nizācija, priekšsēdētāja Inga Er-
mansone 
- Alojas Ausekļa vidusskolas aro-
dorganizācija, priekšsēdētāja Līga 
Moderniece
- Rīgas 110. pirmsskolas izglītības 
iestādes arodorganizācija, priekš-
sēdētāja Svetlana Kepša
• Sabiedrisko pakalpojumu un 
transporta darbinieku arod-
biedrība ,,LAKRS’’ 
- Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta Liepājas operatī-
vās medicīnas transporta arodor-
ganizācija, priekšsēdētājs Aļģis 
Knieta
• Ārstniecības un aprūpes darbi-
nieku arodsavienība 
- Rīgas pašvaldības SIA „Iļģucie-
ma poliklīnika” arodsavienības 
nodaļa, vadītāja Maija Cerbule
• Veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrība 
- P. Stradiņa klīniskās universitā-
tes  slimnīcas arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Līga Bāriņa 
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tehnoloģijās un iekārtās
• Jāturpina samazināt nodokļu 
slogs mazo algu saņēmējiem, vien-
laicīgi atjaunojot ticību iedzīvotā-
jiem par samaksāto nodokļu liet-
derību un samazinot ēnu ekono-
miku.
• Jāveic demogrāfiju veicinoši pa-
sākumi.

SOCIĀLAIS DIALOGS
Valdība bieži vien izvairījās no 
svarīgu jautājumu savlaicīgas ap-
spriešanas NTSP, un pat, ja kon-
krētais jautājums tika apspriests 
un pieņemts kāds kompromisa 
lēmums, reāli tas nebija saistošs 
ne valdībai, ne parlamentam. Šo 
trūkumu LBAS tuvākajā nākotnē 
vēlētos novērst. Lai nodrošinātu 
labāku sociālo dialogu un sociālo 
partneru iesaisti valstiski atbildī-
gu lēmumu pieņemšanā krīzes 
laikā, 2009. gada jūlijā premjers 
V.Dombrovskis nolēma izveidot 
līdz tam nebijušu Reformu vadī-
bas grupu, kurā ietilpa LBAS, Lat-
vijas Darba devēju konfederācijas 
(LDDK), Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK), 
Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un valdības pārstāvji. Re-
formu vadības grupas galvenais 
uzdevums bija 2010. gada valsts 
budžeta projekta izstrādāšana, bet 

ilgtermiņā – 2012. gada valsts bu-
džeta ar deficītu ne lielāku par 3% 
no IKP izstrādāšana. Premjers tā-
dā veidā centās arī panākt sociālo 
partneru atbalstu valdības piedā-
vātajiem taupības pasākumiem 
un nomierināt sabiedrību, parā-
dot, ka notiek reālas diskusijas un 
konsultācijas. Lai sasniegtu darba 
grupai izvirzītos uzdevumus, tika 
nolemts sākt darbu pie reālām 
strukturālajām reformām, kas 
veicinātu budžeta deficīta samazi-
nāšanos un ekonomiskās krīzes 
pārvarēšanu. Taču tā vietā darba 
grupā visbiežāk tika diskutēts par 
kārtējo valsts budžeta konsolidā-
ciju, strukturālās reformas atstājot 
otrajā plānā. Reformu vadības 
grupa savu darbu turpina arī šo-
brīd.

Krīzes laikā darba devēji vai-
rākkārtīgi rosināja LBAS kā soci-
ālo partneri atteikties no Latvijas 
Darba likuma 110. panta, kurš 
paredz darbinieka kā arodbiedrī-
bas biedra aizstāvību – garantiju, 
ka bez arodbiedrības iepriekšējas 
piekrišanas viņu nevar atbrīvot no 
darba. No darba devēju puses no-
tika vairāki mēģinājumi neievērot 
līdz tam noslēgtajos darba koplī-
gumos ietvertās sociālās garanti-
jas, piemēram, darba devēju ie-
maksas darbinieku privātajos 

pensiju fondos. Aicinājumi neie-
vērot darba koplīgumos noteiktās 
saistības izskanēja pat no valdības 
puses ("Valsts un pašvaldību insti-
tūciju amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzības likums"). Tikai, pa-
teicoties LBAS neatlaidīgām pra-
sībām un darbam, izdevās panākt 
to, ka, neskatoties uz ekonomisko 
krīzi, arī valsts un pašvaldību ka-
pitālsabiedrībās tiek pildītas dar-
ba koplīgumos ietvertās darbinie-
ku tiesības.

ARODBIEDRĪBU  
PRIEKŠLIKUMI 
LBAS vairākkārtīgi jau kopš 2009. 
gada ir uzsvērusi vidēja termiņa 
plānošanas nepieciešamību, vei-
dojot valsts budžetu. Pašreizējā 

valdība savā deklarācijā ir pare-
dzējusi ieviest vidēja termiņa bu-
džeta plānošanu no 2014. gada.

Tikai 2010. gadā pēc sociālo 
partneru spiediena tika izstrādāts 
reāls plāns ēnu ekonomikas apka-
rošanai un legālās uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai. 

Kā vienu no LBAS panākumiem 
sarunās ar valdību var minēt ģime-
nes valsts pabalsta saglabāšanu. Lai 
saglabātu ģimenes valsts pabalstus 
visiem bērniem Latvijā, LBAS ir 
piedāvājusi vairākus alternatīvus 
finanšu avotus valsts budžeta kon-
solidācijai: valsts kapitāla efektīvā-
ka pārvaldīšana, finanšu stabilitā-
tes nodevas paaugstināšana ko-
mercbankām, ministriju atbalsta 
funkciju centralizēšana. 

 EESK SĒDĒ 27. NOVEMBRĪ

 FOTO NO EESK ARHĪVA

KOPĪGAIS AR LATVIJU ATŠĶIRĪGAIS NO LATVIJAS
LIETUVĀ:
• Piedzīvotas lielas IKP svārstības;
• Zemas algas, lēns to pieaugums pē-
dējos gados;
• Zems dzīves līmenis;
• Emigrācija;
• Ēnu ekonomika;
• Liela ienākumu nevienlīdzība;
• Slikta demogrāfija, sabiedrības no-
vecošanās;
• Neskatoties uz IKP kāpumu, bez-
darbs samazinās ļoti lēni;
• Grūtības atrast kvalificētu darba-
spēku, jo īpaši inženiertehniskajās 
nozarēs;
• Vājš sociālais dialogs, jo īpaši privā-
to uzņēmumu un nozaru līmenī;
• Mazs arodbiedrību biedru īpat-
svars kopējā nodarbināto skaitā;
• Valdības piekoptā politika ir ievē-
rojami saasinājusi sociālās (labklājī-
bas) problēmas, pieaugusi nabadzī-
ba;
• Bija vairāki mēģinājumi vēl vairāk 

liberalizēt darba attiecības;
• Liels nodokļu slogs mazo algo sa-
ņēmējiem.

IGAUNIJĀ:
• Strauja izaugsme pēc iestāšanās ES;
• Nekustamā īpašuma tirgus un kre-
ditēšanas bums pirms krīzes;
• Slikta demogrāfija (pēdējā laikā gan 
uzlabojas), sabiedrības novecošanās;
• Salīdzinoši augsts bezdarba līmenis 
jauniešiem un pirmspensijas vecu-
ma cilvēkiem;
• Ievērojamas bezdarba atšķirības 
starp reģioniem;
• Algu samazinājums krīzes laikā;
• Mazs arodbiedrību biedru īpat-
svars kopējā nodarbināto skaitā;
• Salīdzinoši zemi valsts budžeta iz-
devumi sociālajai aizsardzībai (% no 
IKP);
• Nodarbinātības pieaugums atpa-
liek no IKP pieauguma.

LIETUVĀ:
• IKP samazinājums krīzes laikā bija 
mazāks nekā Latvijā (-15% pret 
-19% 2009.g.);
• Šobrīd mazliet lielāks IKP uz 1 ie-
dz. (62% pret Latvijas 58% no ES vi-
dējā 2011.g.);
• 3 nacionālā līmeņa arodbiedrību kon-
federācijas, 2 darba devēju asociācijas;
• Krīzes laikā tika samazinātas arī 
vecuma pensijas;
• Kopumā nedaudz mazāks nodokļu 
slogs darbaspēkam.

IGAUNIJĀ:
• IKP samazinājums krīzes laikā 
bija mazāks nekā Latvijā (-14% 
pret -19% 2009.g.);
• Pirms krīzes 2007.g. bezdarbs 
bija tikai 4.7% (Latvijā 2008.g. bija 
6.3%)
• Mazāks maksimālais bezdarba 
līmenis (17% pret 20%);
• Šobrīd ievērojami lielāks IKP uz 

1 iedz. (67% pret Latvijas 58% no 
ES vidējā 2011.g.), arī bezdarbs ir 
mazāks;
• Pirms krīzes Igaunijas Valsts kasē 
bija uzkrājies budžeta pārpalikums, 
kas nozīmēja to, ka taupības pasā-
kumi nebija nepieciešami tik bargi;
• Mazāka emigrācija (pateicoties 
Somijas tuvumam, daudzi igauņi 
Somijā pavada tikai darbadienas);
• Augstāks ekonomiski aktīvo īpat-
svars (75% pret 73% vecuma grupā 
15-64 gadi, 68% pret 65% vecuma 
grupā 15-74 gadi) 2011.gadā;
• Ne-igauņiem ir daudz lielākas 
problēmas ar darba atrašanu nekā 
igauņiem – jauniešiem bezdarba lī-
meņi atšķiras pat vairāk kā 2 reizes 
(par Latviju šādas  statistikas nav);
• 2 nacionālā līmeņa arodbiedrību 
konfederācijas (AKL, TALO), katra 
pārstāv savas nozares;
• Lielāks finansiālais atbalsts ģime-
nēm ar bērniem.

misko un sociālo situāciju Baltijas valstīs



LBAS sadarbībā ar Fridriha 
Eberta fondu 20. novembrī 
rīkoja konferenci „Aktuālie 
Darba likuma piemērošanas 
problēmjautājumi”.

SANITA LORENCE

Konferencē darba tiesību eksperti 
sniedza priekšlikumus grozījumiem 
Darba likumā, apskatīja tādus prob-
lēmjautājumus kā darba līguma uz-
teikšana, darba laika uzskaite ko-
mandējuma laikā, komandējuma 
dienas naudas aprēķināšana darbi-
nieku pārrobežu norīkošanas gadī-
jumā un iepazinās ar aktuālām Aug-
stākās tiesas Senāta atziņām par Dar-
ba likuma piemērošanu. Konferencē 
uzstājās Labklājības ministrijas, 
Augstākās tiesas Senāta, LBAS, Lat-
vijas Darba devēju konfederācijas un 
uzņēmumu pārstāvji. Konferenci va-
dīja un ekspertus iztaujāja LBAS Ei-
ropas tiesību un politikas dokumen-
tu eksperte Nataļja Mickeviča.

Par darba laika uzskaiti un ap-
maksu komandējuma laikā stāstīja 
AS "Latvenergo" Personāla lietu ad-
ministrēšanas daļas vadītāja Aija Pi-
calcelma. Darbiniekiem un darba 
devējiem bieži rodas neskaidrības, 
vai laiks, kuru darbinieks komandē-
juma laikā pavada ceļā (tostarp, do-
doties uz lidostu, lidojuma laikā, vai-
rākas stundas gaidot pārsēšanos ār-
zemju lidostā), uzskatāms par darba 
laiku, vai komandējumā tiek apmak-
sātas virsstundas, kā arī kā tiek pie-
šķirta kompensējoša atpūta pēc ko-
mandējuma, ja ceļojums sākas agri 
no rīta un beidzās vēlu naktī. Kā po-
tenciālos risinājumus šiem jautāju-
miem diskusijas dalībnieki norādīja 
darba devēja pienākumu precīzi uz-
skaitīt darba laiku komandējuma 
laikā un ievērot kompensējošās at-
pūtas piešķiršanu.

Par darba tiesību attīstības politis-
ko stratēģiju Labklājības ministrijas 
skatījumā informēja Juridiskā depar-
tamenta direktors Edgars Korčagins. 
Valsts puses uzstādījums ir, ka Darba 
likumu ir jāgroza pēc iespējas retāk, 
lai gan ko precizēt būtu vienmēr. Vis-
pirms ir jānovērš Eiropas Komisijas 
identificētie trūkumi, kas saistās ar 
darba un atpūtas laika regulējumu, 
un jāņem vērā sociālo partneru ietei-
kumi un šī laika darba tirgus izaici-
nājumi – demogrāfiskā situācija, 
bezdarbs, tostarp, augsts jauniešu 

bezdarbs, un senioru nodarbinātības 
aspekti. Lai pielāgotu darba attiecību 
regulējumu darba tirgus izaicināju-
miem, ir nepieciešama sociālo part-
neru diskusija un lēmumi par darba 
tiesību attīstības stratēģiju.

Darbinieku nosūtīšanas lielākais 
problēmjautājums ir MK noteikumu 
Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi" 
piemērošana darbinieku norīkoša-
nas laikā, jo īpaši dienas naudas ap-
rēķins. Darba devējiem un darbinie-
kiem nav skaidrs, vai komandējuma 
dienas naudu ieskaita minimālajā 
algā, kā to uzskata darba devēji, vai 
arī tā ir maksājama atsevišķi, kā to 
uzskata arodbiedrības. Labklājības 
ministrija norādīja, ka vienas parei-
zas atbildes nav un darbiniekiem un 
darba devējiem ir iespēja vērsties tie-
sā, argumentēt un pierādīt savu po-
zīciju.

VALERIJANS JONIKĀNS
Augstākās tiesas senators Valerijans 
Jonikāns informēja par Augstākās 
tiesas Senāta atziņām par Darba li-
kuma piemērošanu un minēja vairā-
kus problēmjautājumus, kuru dēļ 
būtu nepieciešami grozījumi Darba 
likumā. Viens no tiem ir morālā kai-
tējuma atlīdzība, kuru Darba likums 
regulē 29. panta astotajā daļā: „Ja tiek 
pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizlie-
gums un aizliegums radīt nelabvēlī-
gas sekas, darbiniekam papildus ci-
tām šajā likumā noteiktajām tiesī-
bām ir tiesības prasīt zaudējumu atlī-
dzību un atlīdzību par morālo 
kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzī-
bas par morālo kaitējumu apmēru 
nosaka tiesa pēc sava ieskata.” Aug-
stākās tiesas senators uzskata, ka 
Darba likumā šo tēmu vajadzētu pa-
plašināt, jo praksē ir citi gadījumi, 
kad tiek rupji pārkāptas darbinieku 
tiesības, taču Augstākā tiesa šajos ga-
dījumos nav akceptējusi darbinieku 
prasību. 

Augstākā tiesa ir nonākusi pie at-

ziņas, ka būtu nepieciešama likuma 
norma, kas tiesas procesa laikā tiesai 
ļautu grozīt uzteikuma formulējumu 
(Darba likuma 101.p.1.d.1.-3.p). Pie-
mēram, darbinieks ir atlaists no dar-
ba par prettiesisku rīcību, taču tiesas 
procesā atklājas, ka darbinieks vien-
kārši nav pildījis savus darba pienā-
kumus. 

Darba likuma 100. panta piektā 
daļa nosaka, ka „Darbiniekam ir tie-
sības rakstveidā uzteikt darba līgu-
mu, neievērojot šajā pantā noteikto 
uzteikuma termiņu, ja viņam ir sva-
rīgs iemesls. Par šādu iemeslu atzīs-
tams katrs tāds apstāklis, kas, pama-
tojoties uz tikumības un taisnprātī-
bas apsvērumiem, neļauj turpināt 
darba tiesiskās attiecības.” Augstākā 
tiesa ir secinājusi, ka ir nepieciešams 
noteikt procesuālo kārtību, kādā 
darba devējs var apstrīdēt darbinieka 
uzteikumu. 

Tiesvedībā problēmas radušās 
vairākkārt tāpēc, ka Darba likuma 
110. pantā nav noteikts, kā darba de-
vējam jārīkojas, ja darbinieks ir vai-
rāku arodbiedrību biedrs. Senators 
V. Jonikāns pauda viedokli, ka šī 
panta pirmā daļa ir jāpapildina, pre-
cizējot darba devēja rīcību.

Vēl V. Jonikāns akcentēja nepie-
ciešamību Darba likumā atrunāt ter-
miņa tecējuma apturēšanu prasības 
celšanai darbinieka darbnespējas ga-
dījumā (122. pants), kā arī noilguma 
termiņu atvaļinājuma piešķiršanai 
un kompensācijas izmaksai par neiz-
mantoto atvaļinājumu (papildinot 
Darba likuma 31. pantu).

Darba devēju priekšlikumus gro-
zījumiem Darba likumā darīja zinā-
mus LDDK darba tiesību konsul-
tants Andris Alksnis. Darba devēju 
vēlme ir grozīt arodbiedrībām tik 
svarīgā 110. panta otro daļu par dar-
ba līguma uzteikšanu darbiniekam 
arodbiedrības biedram, paredzot 
arodbiedrības motivēta lēmuma ne-
pieciešamību. Darba devēji praksē 
bieži sastopas ar gadījumiem, kad 
darbinieks vienkārši pazūd – aiz-
brauc strādāt uz ārzemēm, neinfor-
mējot darba devēju, un nav iespē-
jams viņu atbrīvot no darba. Tādēļ 
LDDK vēlas darba līguma uzteikša-
nu „pazudušam” darbiniekam atru-
nāt Darba likumā, papildinot to ar 
normu, kas pēc analoga ar Adminis-
tratīvā procesa likumu noteiktu, ka 
darba devēja sūtīta ierakstīta vēstule 

(uzteikums) darbiniekam uzskatā-
ma par paziņotu septītajā dienā pēc 
tās nodošanas pastā. 

Darba likuma 109. panta otrajā 
daļā teikts, ka darba devējam aiz-
liegts uzteikt darba līgumu ar darbi-
nieku, ja viņš atzīts par invalīdu. LD-
DK piedāvā izslēgt šo likuma normu, 
jo daudzkārt tā ir par pamatu tam, ka 
darba attiecības ar cilvēku, kuram 
noteikta invaliditāte, vispār netiek 
uzsāktas, un sarunās ar dažādām ne-
valstiskajām organizācijām arī esot 
pierādījies, ka paši invalīdi šo normu 
uzskata par savā ziņā diskriminējo-
šu. 

LDDK pārstāvis akcentēja arī 
problēmas, kas rodas darba devējam, 
atjaunojot darbā darbinieku ar tiesas  
spriedumu. Šajā gadījumā darbinie-
kam ir jāizmaksā kompensācija par 
visu tiesvedības laika periodu, kas 
dažkārt ir pat pāris gadu ilgs, un dar-
ba devēju var novest līdz bankrotam. 
Tādēļ darba devēji piedāvā risināju-
mu – Darba likuma papildināšanu ar 
normu, kas noteiktu, ka darba devē-
jam gadījumā, ja darbinieku jāat-
jauno darbā ar tiesas spriedumu,  
darbiniekam būtu jākompensē tikai 
3 mēnešu periods no darba devēja 
uzteikuma spēkā stāšanās dienas.

Vēlamies jūsu uzmanību vērst uz 
to, ka šie darba devēju priekšlikumi 
vēl ir tikai ierosinājumu stadijā, taču, 
iespējams, drīz arodbiedrībām būs 
jāprot aizstāvēt savs viedoklis, lai no-
turētu darbiniekam izdevīgās pozīci-
jas.

Par Darba likuma piemērošanas 
problēmjautājumiem arodbiedrību 
skatījumā ziņoja LBAS jurists 
Kaspars Rācenājs.

KASPARS RĀCENĀJS
Visas konferences prezentācijas 
meklējiet LBAS mājas lapā Infor-
matīvie materiāli > Prezentācijas 
> . Konference „Aktuālie Darba 
likuma piemērošanas problēm-
jautājumi”. 

4 / LBAS VĒSTIS / 12. DECEMBRIS, 2012 JURIDISKĀ LAPPUSE

Darba likuma piemērošanas problēmjautājumi



PROJEKTI LBAS VĒSTIS / 12. DECEMBRIS 2012 / 5

Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas 
izveide un profesionālās izglītī-
bas efektivitātes un kvalitātes 
paaugstināšana” (vienošanās Nr. 
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001) mērķis ir izveidot 
pastāvīgi strādājošu, kvalitatīva 
un tautsaimniecības nozaru attīs-
tības vajadzībām atbilstoša 
profesionālās izglītības satura 
nodrošināšanas sistēmu. Šajā 
sistēmā nozīmīgu lomu ieņem 
nozaru ekspertu padomes (turp-
māk – NEP), kuru darbību koordi-
nē un vada LBAS un LDDK. 

RUTA PORNIECE, LBAS NACIONĀLĀ 

KOORDINATORE 

Divpadsmit NEP ir deleģējušas sa-
vus nozaru ekspertus profesionālās 
izglītības iestāžu un izglītības 
programmu kvalitātes novērtēša-
nai. Šo ekspertu saraksts ir saska-
ņots attiecīgajā NEP, kā arī 
17.10.2012. Profesionālās izglītības 
un nodarbinātības trīspusējās sa-
darbības apakšpadomē. Turpmāk 
šos ekspertus plānots aicināt pie-
dalīties profesionālās izglītības ies-
tāžu, eksaminācijas centru un iz-
glītības programmu akreditācijā.

Lai veidotu vienotu izpratni 
nozaru ekspertiem, kuri tiks aici-
nāti strādāt akreditācijas ekspertu 
komisijās, par profesionālās izglī-
tības kvalitātes novērtēšanu, no 
2012. gada oktobra līdz 2013. ga-
da martam Izglītības kvalitātes 
valsts dienests NEP deleģētiem 

ekspertiem organizē apmācības 
kursu „Izglītības iestāžu, eksami-
nācijas centru darbības un izglītī-
bas programmu īstenošanas kva-
litātes vērtēšana”. Jāpiemin, ka šie 
kursi ir bezmaksas.
Kursa mērķis ir iepazīstināt un 
apmācīt dalībniekus par profesio-
nālās izglītības iestāžu un izglītī-
bas programmu licenzēšanas no-
zīmi, kārtību un kritērijiem, kā arī 
kvalitātes novērtēšanas procesa 
norises posmiem, principiem. 
Kursa dalībnieki apgūst izglītības 
kvalitātes vērtēšanas metodiku, lai 
radītu vienotu izpratni gan par 
pašvērtējuma un ārējās vērtēšanas 
nozīmi izglītības kvalitātes vērtē-
šanā, gan par normatīvajos aktos 
noteiktajiem kvalitātes vērtēšanas 
kritērijiem un to piemērošanu iz-
glītības kvalitātes vērtēšanas pro-
cesā, gan par ekspertu komisijas 
darba organizāciju un NEP lomu. 
Ir ļoti svarīgi, ka nozares eksperti 
redz nepieciešamu iesaistīties 
profesionālās izglītības kvalitātes 
novērtēšanā, kas varētu dot būtis-
ku ieguldījumu profesionālās iz-
glītības iestāžu absolventu poten-
ciāla celšanā. 
Svarīgi, lai nākotnē izglītības 
programmu un to kvalitātes vēr-
tēšanā piedalītos tieši nozares ek-
sperti, jo, diemžēl, jāatzīst, ka da-
žādās izglītības iestādēs vienās un 
tajās pašās īstenotās izglītības 
programmās kvalifikāciju ieguvu-
šie speciālisti ne vienmēr ir līdz-
vērtīgi darba tirgū.  

Projekta "Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības administratī-
vās kapacitātes stiprināšana" 
ietvaros regulāri tiek veiktas 
dažādas normatīvo aktu un 
politikas dokumentu ekspertī-
zes, kas ir ciešā saistībā ar 
arodbiedrību darba aktualitā-
tēm. Visas ekspertīzes atroda-
mas LBAS interneta vietnē www.
arodbiedribas.lv > Projekti > 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana > 
Ekspertīzes.

LIENE LIEKNA, PROJEKTA VADĪTĀJA

• 2012. gada septembrī ir sagatavota 
ekspertīze „Darba tiesību refor-
mas publiskajā sektorā Eiropas 
Savienības valstīs”.  Tajā ir analizē-
ta dažādu valstu prakse, īstenojot 
publiskā sektora reformas un ilus-
trētas to galvenās iezīmes arodbied-
rību biedriem. Ekspertīzes sākumā 
ir sniegts ieskats darba tiesību refor-
mās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 
Turpinājumā ekspertīze koncentrē-
jas uz publiskā sektora reformām, 
to kopīgām iezīmēm, sociālā dialo-
ga ievērošanu un izmaiņām, nodar-
binātības nosacījumu un atalgoju-
ma reformām. 

Lai parādītu reformu ietekmi, 
ekspertīzē ir sniegta analīze par 
reformu īstenošanas netiešajām 
sekām. Kopsavilkumā ietverti se-
cinājumi par reformu īstenošanu 
un jautājumiem, uz kuriem arod-
biedrībām būtu jākoncentrējas, 
piedaloties konsultēšanās procesā 
par reformu īstenošanu. 
•  2012. gada septembrī ir sagatavo-

ta ekspertīze „Darbaspēka ražīgu-
mu ietekmējošie faktori un ražī-
guma celšanas iespējas”. Ekspertī-
zes uzdevums ir rast atbildes uz 
jautājumiem: kāda ir darbinieka, 
darba devēja loma, tehnoloģiju ie-
tekme, citas ietekmes uz darba ražī-
gumu Latvijā; kāda ir arodbiedrību 
loma darbaspēka ražīguma celšanā, 
kā darba apstākļu uzlabošanās ie-
tekmē darba ražīgumu; kā darba 
ražīgumu ietekmē darbinieku izglī-
tība; kādi ir trīs pušu sociālo part-
neru (valsts, pašvaldību, arodbied-
rību) uzdevumi darba ražīguma 
celšanā; kā mainījies darbaspēka 
ražīgums. Darba ražīguma labākai 
izpratnei ekspertīzes sākumā snieg-
ti tā teorētiskie aspekti: darba ražī-
guma definīcija un ietekmējošie 
faktori, tā saistība ar pievienotās 
vērtības kategoriju, darbaspēka ra-
žīguma saistība ar darba izmaksām, 
darbaspēka ražīguma atkarība no 
darba samaksas lieluma un struktū-
ras. 
• 2012. gada oktobrī ir sagatavota 
ekspertīze „Darbaspēka nodroši-
nāšanas pakalpojuma sniedzēju 
darbības regulējums”. Ekspertīzes 
mērķis ir informēt arodbiedrību 
biedrus par pagaidu darba aģentūru 
(PDA) kā jauna nodarbinātības 
modeļa ieviešanu Latvijā un iepa-
zīstināt ar PDA pakalpojuma regu-
lējumu un praksi Latvijā un starp-
tautiskā līmenī. Ekspertīzes sākumā 
ir sniegts ieskats par PDA regulēju-
mu Starptautiskās Darba organizā-
cijas un ES tiesību aktos un PDA 
ietekmi. Ekspertīzē pievērsta uzma-
nība arī ārvalstu pieredzei un arod-
biedrību nostājai.  

EKSPERTĪZES Profesionālās izglītības 
kvalitātes vērtēšanas 
ekspertu apmācības 

Apzīmējumi:
IKP salīdzināmās 2000. gada ce-
nās uz vienu nostrādāto darba 
stundu normāla un nepilna darba 
laika strādājošiem, LVL;
Pievienotā vērtība salīdzināmās 
bāzes cenās uz vienu nostrādāto 
darba stundu normāla un nepilna 
darba laika strādājošiem, LVL;
IKP faktiskās cenās uz vienu no-
darbināto, tūkst LVL;
IKP salīdzināmās 2000. gada  
cenās uz vienu nodarbināto.

GRAFIKS NO EKSPERTĪZES „DARBASPĒKA 

RAŽĪGUMU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI UN 

RAŽĪGUMA CELŠANAS IESPĒJAS”
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 LBAS JAUNIEŠU PADOMES PĀRSTĀVJI SAEIMĀ - MIRKLI PIRMS TIKŠANĀS AR SAEIMAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJU

FOTO ERNESTS DINK A, SAEIMAS K ANCELEJA

  SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA S. ĀBOLTIŅA TURĒJA VĀRDU UN 15. NOVEMBRA 

PLENĀRSĒDĒ INFORMĒJA DEPUTĀTUS PAR TIKŠANOS AR LBAS JAUNIEŠU PADOMI

 FOTO ERNESTS DINK A, SAEIMAS K ANCELEJA

  ARODBIEDRĪBU JAUNIEŠI 12. UN 13. OKTOBRĪ NO LATVIJAS, LIETUVAS UN IGAUNIJAS 

PULCĒJĀS STARPTAUTISKĀ FORUMĀ „CIENĪGS DARBS – JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBA UN 

ARODBIEDRĪBU LĪDZDALĪBA”. FORUMA DALĪBNIEKI  AKTUALIZĒJA JAUNIEŠU BEZDARBA 

PROBLĒMAS UN IZSTRĀDĀJA IETEIKUMUS JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI.  

 FOTO NO LBAS ARHĪVA

14. novembrī LBAS Jauniešu 
padomes pārstāvji tikās ar 
Saeimas priekšsēdētāju  
S. Āboltiņu. Šī tikšanās tika 
organizēta, lai atbalstītu Eiropas 
arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) Eiropas Rīcības un solida-
ritātes dienu un uzsvērtu cienīga 
darba un dzīves apstākļu nepie-
ciešamību Latvijā.

IEVA FREIBORNE, LBAS  

ARODBIEDRĪBU DARBA KOORDINĒTĀJA

Ar šo tikšanos tika noslēgta 1.oktob-
rī aizsāktā akcija “Par cienīgu darbu 
jauniešiem”, kuras laikā Vecrīgā 
LBAS Jauniešu padome savāca aptu-
veni 700 parakstus, izvirzot šādas 
prasības LR Saeimai:
• drošu un cienīgu darbu jauniešiem 
Latvijā;
• atbalstīt koplīguma slēgšanu uzņē-
mumos un nozarēs;
• veicināt jauniešu profesionālo iz-
augsmi – darba un kvalitatīvas prak-
ses iespējas;
• dzīves dārdzībai un ražīgumam at-
bilstošas algas Latvijā!

Savāktie paraksti 14. novembrī tika 

iesniegti Saeimas priekšsēdētājai S. 
Āboltiņai. Tikšanās laikā jaunieši aici-
nāja Saeimu veikt vairākas aktivitātes, 
lai mazinātu jauniešu bezdarbu:
• nodrošināt kvalitatīvu un visiem 
jauniešiem pieejamu informāciju 
par darba tirgus pieprasījumu šobrīd 
un nākotnē; 
• veikt karjeras atbalsta pasākumus 
pamatskolās, tai skaitā, informēšanu 
par darba drošību un tiesībām; 
• veikt izglītības programmu saska-
ņošanu ar reālā darba tirgus prasī-
bām; 
• nodrošināt darba devējiem izdevī-
gu fiskālo stimulu pielietošanu jau-
niešu nodarbinātības uzlabošanai un 
jauniešu - praktikantu pieņemšanai 
darbā.

LBAS Jauniešu padome uzsvēra 

jauniešu problēmas un bezdarbu, 
piedāvāja vairākus risinājumus. LR 
Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka 
Latvijā šīs problēmas ir ļoti aktuālas 
un ka Jauniešu padomes priekšliku-
mi ir vērā ņemami ministriju darbī-
bā. Vēstule ar LBAS Jauniešu pado-
mes priekšlikumiem tika nosūtīta arī 
izglītības un zinātnes ministram R. 
Ķīlim, ekonomikas ministram D. 
Pavļutam un labklājības ministrei I. 
Viņķelei.

Arodbiedrību jaunieši parādīja 
savas idejas un vēlmi iesaistīties trīs-
pusējā sociālajā dialogā - sarunās 
starp valdību, darba devējiem un 
arodbiedrību, lai palīdzētu mazināt 
jauniešu bezdarba problēmas un 
piedalītos izglītības sistēmas sakārto-
šanā. 

LBAS Jauniešu padomes priekš-
sēdētāja Laura Ābrāma pēc tikšanās 
uzsvēra: „Mums veidojās labs dia-
logs, mūsos ieklausījās, un man ir 
pārliecība, ka mūsu idejas nepazu-
dīs. Sadarbība turpināsies, bet kā tas 
notiks, tas ir atkarīgs arī no mums. 
Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka 
mēs esam uz pareizā ceļa, jo vairākas 
iniciatīvas jau ir uzsāktas, taču nav 
guvušas reālu risinājumu dzīvē.”

S. Āboltiņa solīja, ka ar LBAS Jau-
niešu padomes iesniegtajiem priekš-
likumiem iepazīstinās deputātus un 
premjeru V. Dombrovski. Saeimas 
priekšsēdētāja izteica vēlmi regulāri 
tikties ar strādājošiem nozaru arod-
biedrību jauniešiem, lai diskutētu 
par jauniešu bezdarba problēmu ri-
sinājuma attīstību.

Saeimā viesojās jaunieši no šādām 
arodbiedrībām:

Baiba Golubeva – Pašvaldību dar-
binieku arodbiedrība;

Ieva Freiborne – LBAS;
Irēna Kalniņa – Sakaru darbinie-

ku arodbiedrība;
Jānis Pumpiņš – Sabiedrisko pa-

kalpojumu un transporta darbinieku 
arodbiedrība LAKRS;

Laura Ābrāma – arodbiedrība 
“Enerģija”;

Līga Norvila – Industriālo nozaru 
arodbiedrība;

Mārtiņš Dunskis – Celtnieku 
arodbiedrība;

Nataļja Mickeviča – LBAS;
Ruta Porniece – LBAS;
Verners Akimovs – Ceļu darbi-

nieku arodu apvienība. 

RĪCĪBAI UN SOLIDARITĀTEI

SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
IZTEICA VĒLMI REGULĀRI 
TIKTIES AR NOZARU  
ARODBIEDRĪBU JAUNIEŠIEM, 
LAI DISKUTĒTU PAR JAUNIEŠU 
BEZDARBA PROBLĒMU  
RISINĀJUMA ATTĪSTĪBU.



Latvijas Celtnieku arodbiedrības 
(LCA) Jauniešu padome Pilons 
darbojas vairāk nekā 10 gadus. 
Šajā laikā daudz kas ir mainījies 
gan valstiskā līmenī, gan nozarē. 
Jauniešiem ir jāmācās pielāgo-
ties, jāmācās būt nepārtrauktā 
kustībā, informācijas apritē un 
organizācijā. 

SANITA LORENCE

Atsaucoties uz BWI  - Celtniecī-
bas un Kokapstrādes internacio-
nāles stratēģiju, kurā uzsvars 
tiek likts uz jauniešu piesaistīša-
nu arodbiedrībām, arī LCA ak-
tualizē šo jautājumu. LCA to da-
ra jauniešiem saistošā veidā, 
piedāvājot ekskursijas, juridisku 
palīdzību un vienkārši - solida-
rizēšanos būvniecības nozares 
jauniešu vidū. Ir svarīgi „runāt 
vienā valodā” ar jauniešiem, lai 
viņiem būtu interesanti un sais-
toši.

Pilons sadarbojas ar profesio-

nālajām izglītības iestādēm, va-
dot seminārus par LCA, Pilona 
darbu un dažādām citām tē-
mām. Audzēkņiem ir dota ie-
spēja izvēlēties turpmākos semi-
nāru tematus, piemēram, jau-
nieši no Rīgas Celtniecības kole-
džas vēlējās uzzināt par prakses 
un darba meklēšanas iespējām. 
Pilons piesaistīja ekspertus no 
portāliem www.prakse.lv. un 
Europass, kas informēja jaunie-
šus par šīm iespējām un notei-
kumiem. 

Pilons sadarbojas arī ar uzņē-
mumiem SIA Sakret un SIA Ti-
kurilla, kā rezultātā aktīvākajiem 
no jauniešiem ir iespēja doties uz 
šiem uzņēmumiem ekskursijās, 
kā arī tiek organizētas praktiskas 
nodarbības. Šobrīd tiek ap-
spriests jautājums par prakses 
vietām būvniekiem. Ar praktis-
kajām nodarbībām Pilons veici-
na jauniešos izpratni par prakti-
zēšanās nozīmi profesionālajā 
vidē, - lai jaunietis aizejot pie 
darba devēja, spētu orientēties 
materiālos un būvniecības tehni-
kās. Tāpēc nākotnē Pilons plāno 
sadarboties ar būvuzņēmumiem 
un būvmateriālu ražotājiem, ar 
kuru palīdzību jaunieši varētu 
papildināt savas zināšanas. 
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Oktobrī Varšavā notika Eiropas  
BWI - Celtniecības un kokapstrādes 
darbinieku internacionāles konfe-
rence „Arodbiedrību tiesības un 
demokrātija Austrumeiropā un 
Viduseiropā”, kurā piedalījās arī 
Latvijas Celtnieku arodbiedrības 
(LCA) pārstāvji.

LĪGA KOKMANE  

Konferences dalībnieki apstipri-
nāja hipotēzi, ka arodbiedrībām 
Austrumeiropā un Viduseiropā 
trūkst prestiža.  To ir ietekmējuši 
vēsturiskie notikumi un autoritā-
rā režīma sekas. Tas redzams sa-
biedrībā, kur darba ņēmēji cieš 
no smagas ekonomiskās krīzes, 
no algu dempinga, darba algu un 

pensiju samazināšanas, un pensi-
jas vecuma paaugstināšanas, so-
ciālo garantiju samazināšanas, 
nevienlīdzības, darba tiesību ne-
ievērošanas un lēnas demokrāti-
jas zaudēšanas darba vietās. Dar-
ba likumdošana tiek mainīta, un 
budžeta deficīts un taupības pa-
sākumi ļoti ietekmē arodbiedrību 
tiesības un aktualitāti. Sociālais 
dialogs tiek veidots saspringtā 
gaisotnē.

BWI komiteja aicina visas da-
līborganizācijas apvienoties un cī-
nīties par arodbiedrību tiesībām 
politisku un ekonomisku apsvēru-
mu dēļ, iestājoties par darba ņē-
mēju tiesībām un tiesībām uz cie-
nīgu darbu.  

Oktobrī Varšavā notika BWI 
Eiropas sieviešu komitejas 
tikšanās, kuras laikā tika 
risināti dažādi politiski un 
sociālekonomiski jautājumi. 
Tika izstrādāts BWI Eiropas 
sieviešu komitejas stratēģijas 
plāns 2013. gadam.

LĪGA KOKMANE  

Galvenokārt tika apskatīta sie-
vietes situācija dažādās valstīs. 
Gan sieviete – jauniete, sieviete 
– māte un sieviete – darba ņē-
mēja.  Ļoti aktīvi tika spriests 
par jauniešu piesaistīšanu arod-
biedrībām un veidiem, kā to 
efektīvāk panākt.

Sievietes no visām Eiropas 
valstīm dalījās pieredzē par sie-
viešu situāciju dažādās valstīs,  
par sociālajām garantijām un 
dzimumu līdztiesību. Latvijas 
Celtnieku arodbiedrība dalījās 
arī ar savu pieredzi Latvijas dzi-
mumu līdztiesības un vienlīdzī-
bas jautājumos. Lai gan Latvijā 
situācija nav tik skarba, kā citās 

valstīs, tomēr arī mēs Latvijā iz-
jūtam nevienlīdzību starp vīrie-
šiem un sievietēm. Sievietes  vi-
dēji valstī saņem par 17% mazā-
ku algu nekā vīrieši. Taču būv-
niecības nozarē sievietes saņem 
par 2,1% lielāku algu nekā vīrie-
ši, kas skaidrojams ar inteliģento 
profesiju pārstāvēm būvniecības 
nozarē.  

BWI Eiropas sieviešu komite-
jas „Stratēģijas 2013” galvenie 
jautājumi:
• algu atšķirības mazināšana 
starp vīriešiem un sievietēm;
• sieviešu kvotas ieviešana arod-
biedrībās;
• jauniešu piesaistīšana arod-
biedrībām;
• maternitātes un paternitātes 
atvieglojumu paaugstināšana;
• sieviešu piesaistīšana arod-
biedrībām.

Konferences dalībnieki dalījās 
ar pieredzi, kā viņu valstīs no-
tiek dažādas akcijas un pasāku-
mi. Dānijas un Somijas pārstāvji 
uzskata, ka, lai piesaistītu jau-
niešus, ir jārunā ar viņiem „vie-
nā valodā”, rīkojot dažādus pasā-
kumus  - vasaras festivālus, kon-
certus, sadarbības pasākumus ar 
citām arodbiedrību jauniešu pa-
domēm, kā arī profesionālo iz-
glītības iestāžu apmeklēšana, 
tieši piesaistot jauniešus, kuri 
dodas uz profesionālajām izglītī-
bas iestādēm un stāsta saviem 
vienaudžiem par arodbiedrī-
bām. 

Pilons runā vienā  
valodā ar jauniešiem

Celtniecības un kokapstrādes  
darbinieku internacionālē

BWI Sieviešu  
komitejas konference 

«...mēs Latvijā izjūtam 
nevienlīdzību starp  
vīriešiem un sievietēm.  
Sievietes  vidēji valstī 
saņem par 

17% 
mazāku algu nekā vīrieši..»
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17. oktobrī LSAB vicepreziden-
tei Irēnai Kalniņai, pārstāvot 
Augstākajā tiesā darbinieci J.M, 
pret kuru darba devējs bija 
cēlis prasību par darba līguma 
izbeigšanu, izdevās pierādīt, ka 
darbinieci nevar atlaist no 
darba tikai tāpēc, ka viņa 
atteicās parakstīt nelabvēlīgus 
darba līguma grozījums, ar 
kuriem tiek samazināta viņas 
darba samaksa par 62%. Šis 
Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas spriedums ir nozīmīgs 
precedents darbinieku tiesību 
aizsardzībā.

  IRĒNA KALIŅA,  

LSAB VICEPREZIDENTE

LSAB 
GALVENIE ARGUMENTI:
• DARBA TIESĪBU MĒRĶIS - 
aizsargāt darbiniekus. Darba tie-
sības vēsturiski ir izveidojušās kā 
patstāvīga speciālo privāttiesību 
nozare, lai aizsargātu darbinie-
kus, kuri ir personiski un ekono-
miski atkarīgi no darba devēja. 
Darba tiesību mērķis ir pēc ie-
spējas pasargāt darbinieku perso-
nību, viņu sociālo stāvokli no 
negatīvajām sekām un riskiem 
viņa veselībai, kas varētu rasties, 
strādājot darba devēja vadībā. 
• DARBA DEVĒJA PIEDĀVĀ-
TO DARBA LĪGUMU  
GROZĪJUMU ROBEŽAS.
Darba likuma (DL) 97. pants de-
finē darba devēja un darbinieka 
vienošanās procesu par darba lī-
guma grozījumiem. DL 98. pants 
paredz sekas, kuras iestājas, ja 
darbinieks nepiekrīt piedāvāta-
jiem grozījumiem, tomēr ir 3 
priekšnoteikumi uzteikuma ie-
sniegšanai:
• uzteikumam jābūt ekonomiski 
pamatotam - DL 102. un 104. 

pants;
• jābūt tiesiskajam pamatam – 
DL 101. panta pirmā daļa;
• darba devēja uzteikums ne-
drīkst pasliktināt darbinieka stā-
vokli pretēji normatīvajiem ak-
tiem un darba tiesību mērķim - 
DL 6. pants.

Atbilstoši DL 101. panta ievad-
daļai, darba devējam ir tiesības 
rakstveidā uzteikt darba līgumu, 
vienīgi pamatojoties uz apstāk-
ļiem, kuri ir izmeļoši uzskaitīti 
DL 101. panta pirmajā daļā (1.-
10. punkts). Tādējādi darba līgu-
ma uzteikšana uz DL 98. panta 
pamata nav tiesiski iespējama. 
2005. gada 13. oktobrī īpaši tika 
grozīta Darba likuma 98. panta 
redakcija (stājās spēkā 2005. gada 
16. novembrī) šādā veidā: "Darba 
devējam saskaņā ar šā likuma 
101. panta pirmās daļas noteiku-
miem ir tiesības ne vēlāk kā vie-
nu mēnesi iepriekš rakstveidā 
uzteikt darba līgumu ar nosacīju-
mu, ka darba tiesiskās attiecības 
tiks izbeigtas, ja darbinieks ne-
piekritīs tās turpināt atbilstoši 
darba devēja piedāvātajiem darba 
līguma grozījumiem." Ar šo li-
kumdevējs uzsvēra, ka nav pie-
ļaujams darba devēja uzteikums 
vienīgi uz DL 98. panta pamata 
sakarā ar darbinieka atteikšanos 
parakstīt grozījumus darba līgu-
mā, jo tas ir pretēji Starptautiskās 
Darba organizācijas konvencijas 
Nr. 158 „Par darba tiesisko attie-
cību izbeigšanu”  4. pantam. Šāds 
viedoklis apstiprināts arī ar tiesī-
bu teorijām, norādot, „ka darba 
devējam, uzsakot līgumu, uztei-
kums jāpamato ar 101. panta 1. 
daļas ģenerālklauzulas nospraus-
tajām robežām. Šāds rezultāts ro-
das, ne tikai veicot sistēmisku in-
terpretāciju, bet arī vēsturisku un 
teleoloģisku. Tas dod paredzamu 
priekšstatu par gadījumiem, kā-
dos darba devējs varēs vienpusēji 
uzteikt līgumu. Šāds iztulkojums 
veicina likumā izvirzītā mērķa, 
principu, taisnīguma un līdztiesī-
bas nostiprināšanos darba tiesis-
kajās attiecībās.” (Pļaviņš, J. Kā 
interpretēt Darba likuma 98. 
pantu//Jurista Vārds, Nr. 18 
(251), 2002. gada 10.  septem-
bris).

30. oktobrī uz kopīgu semināru 
„Komandas saliedēšana un 
mērķu uzstādīšana" tikās arod-
biedrības LAKRS jaunieši. 
Seminārā piedalījās aktīvākie 
un atraktīvākie jaunieši no 
viesnīcu un restorānu sektora, 
komunālo pakalpojumu sekto-
ra, transporta sektora un no 
Informācijas tehnoloģiju 
darbinieku arodorganizācijas 
ITDA.

ELĪNA DĀBOLA,  

LAKRS ORGANIZATORISKO PASĀKUMU 

SPECIĀLISTE

LAKRS organizētais seminārs 
pulcēja aktīvākos arodbiedrības 
jauniešus, lai tos informētu par: 
arodbiedrības LAKRS darbības 
pamatprincipiem un aktualitā-
tēm, tās darbības mērķiem; sa-
sniegto un plānoto, kā arī, lai mo-
tivētu jauniešus aktīvāk un pār-
liecinošāk pievienoties arodbied-
rībai un iesaistīties tās rīkotajās 
aktivitātēs. Šī mērķa sasniegšanai 
semināra dalībnieki tika aicināti 
aktīvi iesaistīties aktivitātēs par 
tēmu „Komandas saliedēšana un 

mērķu uzstādīšana". Semināra 
aktīvā darbība un uzdevumi, ku-
ros dalībnieki iesaistījās, palīdzē-
ja vienam otru labāk iepazīt, no-
skaidrot to domas un viedokļus 
par arodbiedrību un to, kāda ir 
arodbiedrības nozīme darbinieku 
ikdienā, kā arī izstrādāt soļus, kā 
sasniegt katra dalībnieka izvirzī-
tos mērķus  saistībā ar jaunu 
biedru – jauniešu piesaisti arod-
biedrībai.

Vairākums dalībnieku kā gal-
veno arodbiedrības nepiecieša-
mības iemeslu minēja drošību un 
aizsardzību, kam sekoja informā-
cijas pieejamība un kopības izjū-
ta, jo arodbiedrība ir darbinieka 
sabiedrotais visdažādākajās si-
tuācijās.

Pasākuma noslēgumā seminā-
ra dalībnieki un LAKRS darbi-
nieki pārliecinājās par šādu bied-
ru saliedēšanas pasākumu nepie-
ciešamību arī turpmāk, tāpēc 
mēs aicinām jauniešus no LAKRS 
dalīborganizācijām un uzņēmu-
miem iesaistīties un pievienoties 
jaunajiem aktīvistiem, dalīties ar 
idejām un sasniegt mērķus  
KOPĀ! 

LSAB uzvara LR Augstākajā tiesā

LAKRS  
jaunieši sarosās

Būtiski, ka šajā lietā faktiski ir 
notikusi darbinieku skaita palie-
lināšana, jo prasības iesniegšanas 
brīdī (2010. gada 15. septembrī) 
uzņēmuma attiecīgajā nodaļā 
strādāja 9 darbinieki, bet šobrīd 
12 darbinieki. Vispirms darba 
devējs mainījis atbildētājas darba 
funkcijas – pazeminājis viņu 
amatā, saglabājot iepriekšējo 
darba algu, bet ar nākošajiem 

grozījumiem samazinājis darba 
algu. Šāda rīcība nav pieļaujama, 
ievērojot darbinieka ekonomisko 
un personisko atkarību no darba 
devēja. 

Šī ir neliela, bet nozīmīga uzva-
ra darbiniecei, LSAB un visiem, 
kas iestājas par cienīgu darbu un 
cienīgu dzīvi Latvijā. Tāda ir ie-
spējama tikai ar arodbiedrībām -  
pievienojies, nestāvi malā!  
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Stress darba vidē ir 21.gadsimta 
viena no aktuālākajām problē-
mām. Nespēja tikt galā ar 
uzdotajiem pienākumiem, raizes 
par atalgojumu, neziņa, pārslo-
dze, nepietiekama atpūta, 
nesakārtotība darba vidē, kā arī 
saasinātas attiecības ar vadību 
un kolēģiem – tie ir biežākie 
faktori, kas izraisa stresa līme-
ņa paaugstināšanos.

DITA KALNIŅA, LIZDA SABIEDRISKO 

ATTIECĪBU ASISTENTE

Stress var ietekmēt ikvienu dar-
binieku neatkarīgi no profesijas 
un darba iestādes, taču pēc Eiro-
pas Darba drošības un veselības 
organizācijas datiem izglītībā 
strādājošie ir viena no stresam 
visvairāk pakļautajām profesiju 
grupām. Tas saistīts ar pedagoga 
atbildīgo un daudzpusīgo darbu, 
pildot saistības gan ar skolēniem 
un viņu vecākiem, gan izglītības 
iestādes vadību, līdz ar to darba 
procesā ir jātiek galā ne tikai ar 
tiešajiem pienākumiem, bet arī 
jārisina sarežģītas situācijas, ku-
rās iesaistīti psiholoģiskie un 
emocionālie faktori.

Eiropas Izglītības darbinieku 
arodbiedrības (ETUCE) pērn 
veiktajā pētījumā atklājās, ka 
starp 30 Eiropas valstu izglītības 
iestādēm Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas skolās strādājošajiem 
stresa līmenis ir viens no vis-
augstākajiem. Pētījuma rezultāti 
rāda, ka tieši Latvijas pedagogi ir 
visvairāk neapmierināti ar darba 
vidi un dzīvi kopumā – 59%, ka-
mēr citās Eiropas valstīs ar dar-
bu un dzīvi neapmierināto peda-

gogu skaits vidēji ir ievērojami 
mazāks – 33%. Latvijā 50% strā-
dājošo pedagogu jūtas nedroši 
un 49% atrodas uz profesionālās 
izdegšanas robežas.

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība  
(LIZDA) ir uzsākusi aktīvu dar-
bu, lai uzlabotu pētījumā atklā-
tos nevēlamos rezultātus un pa-
līdzētu pedagogiem atgriezt 
sirdsmieru un dzīvesprieku gan 
darbā, gan ārpus tā.

LIZDA darba grupas rudenī 
caur konkrētiem pedagogu mi-
nētiem piemēriem un darba si-
tuācijām pirmsskolas, vispārē-
jās, profesionālās un augstākās 
izglītības iestādēs analizēja stre-
sa faktorus indivīda, skolas, 
valsts līmenī. Balstoties uz šo 
analīzi, arodbiedrība izstrādāja 
Rekomendāciju stresa un var-
darbības mazināšanai (http://
ej.uz/rekomendaciju), ar kuru 
novembrī konferencē „No stresa 
un vardarbības brīva pedagoga 
darba vide” iepazīstināja sabied-
rību.

LIZDA Rekomendācija ir pa-
sākumu kopums ar mērķi radīt 
izpratni sabiedrībā, politikas 
veidotājos un darba devējos par 
stresu darbā, palīdzēt izprast, 
identificēt pazīmes un veidot 
labvēlīgu psihoemocionālo un 
fizisko darba vidi pedagogiem.

LIZDA ieteiktie darba virzie-
ni arodbiedrību, valsts, darba 
devēju un vecāku organizācijām 
stresa mazināšanai pedagogu 
darba vietā balstās uz trīs svarī-
gu faktoru ievērošanu – darba 
organizāciju, preventīvo, rehabi-

LIZDA – par veselīgu darba vidi pedagogiem

   14. NOVEMBRĪ LIZDA RĪKOJA KONFERENCI „NO STRESA UN VARDARBĪBAS BRĪVA PEDAGOGA DARBA VIDE”.  ATTĒLĀ: LEKTORE 

PSIHOTERAPEITE AIGA ABOŽINA AUDITORIJU IEPAZĪSTINA AR STRESA MAZINĀŠANAS TEHNIKĀM
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litācijas un korekcijas pasākumu 
kopumu un profesijas statusu 
sabiedrībā. Šo faktoru ievēroša-
na nepieciešama gan pedagogu 
darba vietā, pašvaldības un no-
vada līmenī, gan valstī kopumā, 
organizējot konkrētas aktivitātes 
un veidojot izglītības politiku.

Darba vides uzlabošana jāsāk 
ar esošo problēmu apzināšanu. 
Ir jāļauj pedagogiem brīvi izteikt 
savas raizes un nebaidīties atzīt, 
ka viņus piemeklējis nevēlamais 
stress. Jāņem vērā, ka psihoemo-
cionālās problēmas ir iespējams 
ilgstoši apslēpt un par tām neru-
nāt, tādēļ ļoti svarīgi ir uzlabot 
komunikāciju, lai veicinātu at-
klātu un pozitīvu atmosfēru dar-
ba vidē. Darbinieki jāiesaista 
veselības un darba drošības jau-
tājumu risināšanā, un regulāri 
jāorganizē darba devēja un aro-
dorganizācijas konsultācijas 
darba vides uzlabošanas jautāju-
mos. Skolu vadībai jānodrošina 
strādājošie pedagogi ar iespēju 
konsultēties ar speciālistiem ve-
selības un darba drošības jautā-
jumu risināšanā, kā arī jāiekļauj 
stresa mazināšanas pasākumi 
darba koplīgumā.

Savukārt pašvaldībām jā-
orientējas uz veselības apdroši-
nāšanas, sociālo garantiju, ap-
maksātu profesionālās pilnvei-
des kursu, profesionālu psiholo-
gu atbalsta un konsultāciju 
nodrošināšanu. Jāizmanto eso-
šie, pieejamie resursi, veidojot 
atbalsta pasākumus, piemēram, 
piedāvājot apmeklēt sporta zā-
les, baseinu, jogas nodarbības 
un citas aktivitātes bez maksas 

vai par zemāku samaksu.
Valsts līmenī būtu jāsāk ar 

motivējošas darba samaksas sis-
tēmas izveidi, tādējādi veicinot 
pedagogu, akadēmiskā personā-
la un zinātnisko darbinieku sta-
tusu sabiedrībā. Skaidras nākot-
nes perspektīvas un iespēja attīs-
tīt karjeru, plānojama un pārre-
dzama slodze – tie ir būtiski 
faktori, kas ietekmē pedagogu 
pašsajūtu un vēlmi strādāt. Lat-
vijai jāņem labākie piemēri no 
citām Eiropas Savienības val-
stīm, kurās izstrādāta pedagogu 
veselības politika, kurā iekļauta 
veselības apdrošināšanas sistē-
ma pedagogiem valsts un paš-
valdību izglītības iestādēs, ietve-
rot tajā arodveselības program-
mu, fiziskās un emocionālās ve-
selības rehabilitācijas 
programmu un fizioterapijas ie-
spējas ar atlaidēm. Svarīgi ir ap-
zināties, ka reformām izglītības 
jomā jābūt balstītām uz pētīju-
miem, apspriestām pedagogu un 
pētnieku profesionālajās organi-
zācijās un sabiedrībā.

LIZDA turpinās neatlaidīgi 
risināt problēmjautājumus, kas 
skar stresa līmeņa paaugstināša-
nos Latvijas pedagogu vidū. 
Procesā tiks strādāts ar visām 
iesaistītajām pusēm – valsts in-
stitūcijām, pašvaldībām, izglītī-
bas iestāžu vadību, pedagogiem 
un sabiedrību kopumā. 

Arodbiedrība atgādina, 
ka komunikācija ir 
galvenais instruments, 
lai sāktu atbrīvoties 
no problēmu sloga, un  
aicina ikvienu būt  
iecietīgam un 
saprotošam ikdienas 
gaitās, jo dusmas, 
negatīva attieksme, 
nervozitāte, necieņa 
un īgnums kalpo par 
barjeru pozitīvām 
pārmaiņām!
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Tirdzniecības nozares Sociālā 
dialoga padome (TNSDP)  dar-
bojas no šī gada  10. maija. Tad 
notikušajā Sociālā dialoga 
forumā  tika nolemts izveidot 
TNSDP, katram nozares sociāla-
jam partnerim - Latvijas Tirdz-
niecības  darbinieku arodbiedrī-
bai (LTDA) un  Latvijas Tirgotāju 
asociācijai (LTA) - deleģējot pa 3 
pārstāvjiem. 

MAIRA MUCENIECE,  

LTDA PRIEKŠSĒDĒTĀJA

TNSDP nodibināta ar mērķi veicināt 
sadarbību starp nozares sociālajiem 
partneriem, lai nodrošinātu nozares 
attīstību, celtu darbinieku labklājību 
un popularizētu sociālā dialoga po-
zitīvo pieredzi. Kā nozīmīgākās  tika 
izdalītas  jomas: nodokļu politika, 
nelegālās nodarbinātības apkaroša-
na, darbinieku profesionālā sagata-
vošana, sakārtotas darba tiesiskās at-
tiecības, darba drošība u.c. TNSDP 
izaicinājums – uzsākt sagatavošanās 
darbus nozares pirmās ģenerālvie-
nošanās Darba likuma 18. panta iz-
pratnē projekta izstrādei.

Pirmā paplašinātā TNSDP sēde 
notika 25. septembrī. Tās darba kār-
tībā  bija iepazīšanās ar TNSDP pār-
stāvjiem,  LTDA un LTA darbības 
aktualitāšu prezentācija. Notika arī  
viedokļu apmaiņa par iespējamiem  
veikalu  darba laiku ierobežojumiem 
svētdienās un valsts svētku dienās. 
Maira Muceniece atgādināja par   
LTDA pirms pāris gadiem iniciēto 
akciju par visu veikalu slēgšanu vis-

maz 5 valsts svētku dienās „Iepirksi-
mies pirms svētkiem un ļausim tos 
svinēt veikalu darbiniekiem!”. Diem-
žēl  toreiz   lobiji Saeimā netika atras-
ti.  Viņa pauda  LTDA viedokli par 
to, ka pakāpeniskas pircēju iepirkša-
nās tradīciju maiņas nolūkā  vis-
pirms būtu jāsāk  ar veikalu  slēgšanu  
svētkos. Viņa arī uzsvēra, ka gadā ir 
tikai 14 svētku dienas un 52 svētdie-
nas. Sēdes dalībnieki  atzīmēja, ka  
pašreizējie veikalu darba laiki  nevei-
cina jaunu ģimeņu izveidošanu un 
darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. 
Kā pozitīva iezīme tika minēts  jau 
šobrīd svētdienās saīsinātais darba 
laiks vairākumam mazo  veikalu re-
ģionos. Arodbiedrību puse uzsvēra, 
ka lielveikalu tīklu darbinieki  strādā 
nepilno summēto darba laiku,  un 
pauda bažas par  sagaidāmo  darba 
stundu un tam sekojošo darba sa-
maksas samazinājumu, kas nav pie-
ņemami. Tā kā  LTDA un LTA ap-
vieno gan lielveikalu tīklus, gan ma-
zos veikaliņus, tad viennozīmīgs lē-
mums netika pieņemts, un diskusijas 
turpināsies.

13. novembra sēdē TNSDP  pie-
vērsās profesionālās izglītības jautā-
jumam. Tika uzklausītas Uzņēmēj-
darbības, finanšu, grāmatvedības, 
administrēšanas (vairumtirdzniecī-
bas un mazumtirdzniecības, ko-
merczinību) Nozaru ekspertu pa-
domes (NEP) konsultantes:  darba 
ņēmēju satura jautājumos Anita 
Čapkovska un darba devēju satura 
jautājumos Inta Grīnberga, kuras 
sniedza plašu prezentāciju par NEP 

Tā savās atsauksmēs par vienu 
no Latvijas Industriālo nozaru 
arodbiedrības (LIA)  rīkotajiem 
semināriem rakstīja tā dalībnieki. 

SANITA LORENCE

LIA regulāri rīko seminārus jau-
najiem arodbiedrību biedriem un 
jaunajiem arodorganizāciju līde-
riem. Novembrī vien tādi ir bijuši 
jau divi. Projekta „Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības adminis-
tratīvās kapacitātes stiprināšana” 
ietvaros notika seminārs „Sociā-
lais dialogs par darba tiesību jau-
tājumiem uzņēmumā”.

LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere 
stāsta, ka šo semināru laikā jaunie 
biedri un līderi apgūst darba li-
kumdošanas aktualitātes, prasmi 
argumentēt, apkopot viedokļus un 
prezentēt kopējo viedokli. Pirms 
ķerties pie praktiskiem uzdevu-
miem, semināru dalībnieki vis-
pirms apgūst teoriju – tās ir zināša-
nas gan par arodbiedrību, koplīgu-
mu un darba tiesībām, gan arī savā 
ziņā - saskarsmes psiholoģija. 

Kad semināru dalībnieki ķeras pie 
lietišķajām spēlēm, kurās, piemē-
ram, ir jāpārliecina citi, ka nepiecie-
šams stāties arodbiedrībā, vai jārunā 
ar darba devēju, kurš jāpierunā nos-
lēgt koplīgumu, atklājas daudz jau-
nas nianses. Pēc spēlēm rūpīgi tiek 
analizētas kļūdas – tiek pārspriests, 
ko vajadzēja darīt citādāk, lai sa-
sniegtu vēlamo rezultātu.

„Semināros visi jutās brīvi un vē-
lējās izteikties, un, galvenais, saprata, 
ka koplīgums nav nekāda debesu dā-
vana, kas nokrīt no gaisa, ka pie tā 
tapšanas ir jāiegulda nopietns un ilg-
laicīgs darbs,” saka R. Pfeifere.

Semināros piedalījās arodbiedrī-
bas biedri no uzņēmumiem „Latvi-
jas balzams”, „Valmieras stikla šķied-
ra”, „Olainfarm”, „Liepājas meta-
lurgs”, „Rīgas dzirnavnieks”, „Viva 
colour”, „Valpro” un „Lauma”. Vēl 
mazliet no viņu atsauksmēm par se-
mināriem: „Jauna nebijusi pieredze 
par koplīgumu! Interesants darbs 
komandās un izspēlētas situācijas. 
Patika kļūdu apzināšana.” 

Sociālā dialoga padome

„SLIKTS BIJA TIKAI 
LAIKS AIZ LOGA!”

   TIRDZNIECĪBAS NOZARES SOCIĀLĀ DIALOGA PADOMES   DIBINĀŠANAS SANĀKSMĒ: 

(NO KREISĀS) ANITA PĀVULA, LTDA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE, MĀRIS BĒRZIŅŠ, SIA "CĒSU 

TIRGUS" VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, HENRIKS DANUSĒVIČS, LTA PREZIDENTS, MAIRA 

MUCENIECE, LTDA PRIEKŠSĒDĒTĀJA, IMANTS KANAŠKA, JELGAVAS RAŽOTĀJU UN TIRGOTĀJU 

ASOCIĀCIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS,  AIJA BARČA, SAEIMAS SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA, ANDREJS KRASIĻŅIKOVS, SIA "RIMI LATVIA" ARODORGANIZĀCIJAS PRIEKŠ-

SĒDĒTĀJS, UN IMANTS LIPSKIS, LM  DARBA TIRGUS DEPARTAMENTA DIREKTORS

FOTO NO LIA ARHĪVA

   LIA ORGANIZĒTAJOS SEMINĀROS JAUNAJIEM LĪDERIEM UN BIEDRIEM LIETIŠĶAJĀS 

SPĒLĒS DALĪBNIEKI IZSPĒLĒJA DAŽĀDAS ARODBIEDRĪBU DZĪVES SITUĀCIJAS. ATTĒLĀ: 

LIETIŠĶĀ SPĒLE, KURĀ VIENA PUSE, ATSAUCOTIES UZ LIKUMDOŠANAS UN KOPLĪGUMA 

PRIEKŠROCĪBĀM, CENŠAS PĀRLIECINĀT PĀRĒJOS IESAISTĪTIES ARODBIEDRĪBĀ. LAI ARĪ 

"NEPĀRLIECINĀTO" JAUTĀJUMI BIJA ĀĶĪGI, "PĀRLIECINĀTIE" ARODBIEDRĪBAS AKTĪVISTI 

NEAPMULSA

 FOTO NO LCDAA ARHĪVA

paveikto. Sēdes dalībnieki tika iepa-
zīstināti arī ar  izstrādāto profesiju 
karti. Diskusija raisījās par  prakses 
vietām  un bezdarbnieku apmācī-
bām. Pozitīvi tika novērtētas ārpus 
formālās izglītības iegūšanas un no-
vērtēšanas iespējas uzņēmumos.

TNSDP nolēma ierosināt  ESF 
projekta vadībai noorganizēt ko-
pīgu visu 12  nozaru NEP sanāks-
mi, uz to uzaicinot visas profesio-
nālās asociācijas, kā arī  sagatavot  
vēstuli Saeimas  Sociālo  un darba 
lietu komisijai ar prasību  panākt 

valsts atbalstu prakses vietu no-
drošināšanā un bezdarbnieku ap-
mācības programmu atbilstību 
reālajām darba tirgus prasībām.

TNSDP nākamajā  sēdē izska-
tīs aktuālo darba tiesisko attiecī-
bu jautājumu nozarē. LTA pre-
zentēs arī savu ideju par kompe-
tenču centru izveidi.

TNSDP darbības sākums ļauj 
cerēt, ka tā nākotnē varētu izvei-
doties par  nopietnu  nozares 
darba devēju un darbinieku pār-
stāvju sadarbības institūciju.
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Laikā, kad dažas Eiropas valstis 
viļņojas protestu akcijās pret 
bargās taupības pasākumiem, 
bet citur, tostarp, Latvijā, skaļi 
protesti nav cieņā, “LBAS 
Vēstis” vaicāja vairāku Eiropas 
valstu arodbiedrībām par viņu 
pieredzi protestu rīkošanā. 

ARIADNA ĀBELTIŅA,  

LBAS ĀRĒJO SAKARU KOORDINĒTĀJA

• Cik bieži krīzes laikā esat rīkoju-
ši streikus - nozares vai ģenerāls-
treikus? Vai esat izmantojuši citas 
protesta formas?
• Kādas bijušas galvenās prasības?
• Ko izdevies panākt?
• Kādas mācības, atziņas gūtas no 
protestu rīkošanas?

PETER BÖRNER,  
JURISTS, BEĻĢIJAS 
ARODBIEDRĪBU KONFE-
DERĀCIJA ACLVB
Beļģijā katru mēnesi notiek kāda 
demonstrācija, bet streiki pamatā 
tiek organizēti tikai rūpnīcās vai 
lielu kompāniju galvenajās mīt-
nēs. Praktiski katru dienu dažādās 
nozarēs  un kompānijās ir kāds 
streiks. Vadība veic restrukturizā-
cijas pasākumus, bet darbinie-
kiem tas vienmēr ir nepatīkams 
moments, jo nav skaidrības par 
dažādām garantijām attiecībā uz 
darba dzīvi.

Beļģijā pastāv īpaša indeksācijas 
sistēma, kas nozīmē, ka algas tiek sa-
skaņotas ar ekonomikas izaugsmi. 
Pašreiz Parlamentā notiek diskusijas 
par vienu no indeksiem, kas varētu 
darbiniekiem radīt apmēram 2% 
pirkstspējas zudumu. Beļģijas arod-
biedrībām tas nav pieņemams.

Pašreiz valdība un sociālie partne-
ri diskutē par indeksācijas sistēmu 
un citiem pasākumiem. Pārrunas ir 
smagas un sarežģītas, rezultāts vēl 
nav paredzams. Ja gadījumā valdība 
pieņems lēmumu par algu indeksa 
izmaiņu, tad Beļģijā sagaidāmi strei-
ki un plašas demonstrācijas.

Protesti, streiki, demonstrācijas – 
tās ir cilvēku pamattiesības. Mēs zi-
nām, ka sabiedriskā doma ir pret šīm 
metodēm, tāpēc paši domājam par 
efektīvākiem pasākumiem, kas ļautu 
mūs sadzirdēt, “netraucējot”  cilvē-
kus uz ielām. Taču tas ir grūts uzde-
vums.

ANDREA MONE, 
EIROPAS POLITIKAS 
KOORDINĒTĀJS, ITĀLIJAS 
ARODBIEDRĪBU KONFE-
DERĀCIJA CISL
Kopējas sadarbības princips, soci-
ālo partneru kopēju lēmumu pie-
ņemšana ir visefektīvākais instru-
ments savu mērķu sasniegšanā, lai 
gan konflikti netiek izslēgti, tomer 
mēs uzskatām streikus kā galējo 
mēru, nevis kā vērtību pašu par 
sevi. Koplīgumu pārrunas toties ir 
normāla rīcības metode.

Tas nenozīmē, ka mēs mazinām 
streika nozīmi, gluži pretēji, tas ir 
svarīgs arodbiedrību instruments, 
tomēr tas var tikt izmantots tikai kā 
galējais līdzeklis, kad citas iespējas ir 
izsmeltas, un ir veiktas visas nepie-
ciešamās darbības visos līmeņos ar 
visām iesaistītajām pusēm.

Uzsveru, ka īpaši krīzes laikā 
koplīgumu pārrunas arodbiedrī-
bām ir vislabākais un galvenais 
veids kā uzlabot pašreizējo situāciju.

Starp citu, atšķirībā no otras lie-
lākās Itālijas Arodbiedrību konfe-
derācijas CGIL, mēs neaicinājām 
cilvēkus uz vispārējo streiku 14.no-
vembrī – Eiropas Rīcības un solida-
ritātes dienā.

Pēdējais streiks, ko organizēja 
nacionālā arodbiedrību konfederā-
cija notika 2011. gada decembrī. 
Streiks ilga 3 stundas. Streiks tika 
organizēts, jo valdība nolēma ie-
viest pasākumus attiecībā uz pensi-
ju likumu bez saskaņošanas ar so-
ciālajiem partneriem.

Šodien ir skaidrs, ka pensiju li-
kumdošanā ir problēmas attiecībā 
uz tās īstenošanu, kas liecina, ka 
sociālo partneru iesaiste likumu 
izveidē ir būtiski svarīga.

Arodbiedrībām jāparāda savs 
spēks ar konstruktīvu priekšlikumu 
piedāvāšanu, jāizrāda vēlme disku-
tēt par svarīgiem jautājumiem, bet 
valdībai ir jācenšas šo līdzdalību pa-
lielināt un padarīt efektīvāku.

LUMINITA VINTILA, 
STARPTAUTISKĀ DEPAR-
TAMENTA VADĪTĀJA, 
RUMĀNIJAS ARODBIED-
RĪBU KONFEDERĀCIJA “ 
CARTEL ALFA”
Krīzes laikā nav ticis organizēts 
neviens streiks, jo jaunā likumdo-
šana valstī ir ļoti sarežģīta attiecī-

 8. NOVEMBRĪ BUDAPEŠTĀ NOTIKA VISEIROPAS REĢIONĀLĀS PADOMES  PERC SIEVIEŠU 

KOMITEJAS KONFERENCE. TAJĀ PIEDALĪJĀS 40 SIEVIETES, VIŅU VIDŪ ARĪ LBAS DZIMUMU 

LĪDZTIESĪBAS PADOMES PĀRSTĀVE MĀRA TOMSONE (ATTĒLĀ PIRMĀ NO KREISĀS). KONFE-

RENCĒ NOLĒMA: PASTIPRINĀT KAMPAŅU PAR CIENĪGU DARBU UN CIENĪGU DZĪVI SIEVIE-

TĒM; AKTIVIZĒT SIEVIEŠU LĪDZDALĪBU ARODBIEDRĪBU STRUKTŪRĀS, LĒMUMU PIEŅEMŠA-

NĀ; TURPINĀT DARBU  PAR VARDARBĪBAS NOVĒRŠANU DARBA VIETĀS; AKTĪVĀK RĪKOTIES, 

LAI VALSTU VALDĪBAS RATIFICĒTU MĀJSTRĀDNIEKU AIZSARDZĪBAS KONVENCIJU. 

 FOTO NO ITUC/PERC

4. OKTOBRĪ EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA "LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU 

SAVIENĪBAS ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA" IETVAROS NOTIKA REĢIONĀLO 

KOORDINATORU DARBA GRUPAS SANĀKSME, KURĀ PIEDALĪJĀS LIETUVAS ARODBIEDRĪBU 

KONFEDERĀCIJAS LPSK DELEGĀCIJA. ATTĒLĀ: LPSK PRIEKŠSĒDĒTĀJS A. ČERŅAUSKAS UN 

LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS P. KRĪGERS PARAKSTĪJUŠI VIENOŠANOS "PAR SOCIĀLĀ DIALOGA 

ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU"

 FOTO NO LBAS ARHĪVA

Par  streikiem un demonstrācijām

PERC Sieviešu komiteja

Latvija + Lietuva = sociālais dialogs

bā uz streikiem. Tā vietā mēs or-
ganizējam cita veida protesta ak-
cijas (ielu gājienus un piketus pie 
galvenajām institūcijām - minis-
trijām, pašvaldībām u.c.) Pēdējā 
laikā bijuši vismaz 4 šādi pasāku-
mi, bet dalība nav bijusi iespaidī-
ga: dažos reģionos 100 -200 cilvē-
ku, citos tikai 15-20, bet valsts lī-
menī skaits vienmēr  sasniedz 
vairākus tūkstošus.

Galvenās prasības: pret taupības 
pasākumiem, par nodarbinātību un 
sociālo drošību.

Diemžēl nekādu jūtamu rezultātu 
esošajām akcijām nav bijis: valdība 
savā lēmumu pieņemšanā vadās no 
Starptautiskā valūtas fonda prasī-
bām. Labās ziņas ir, ka tagad ir jauna 
kreisi orientēta valdība, un mēs ce-
ram uz svarīgām un pozitīvām pār-
maiņām.

No akciju organizēšanas esam 
guvuši vairākas mācības. Visas de-
monstrācijas ļoti labi un savlaicīgi 
jāsagatavo: visiem dalībniekiem 
precīzi jāzin konteksts, prasības un 
iemesls, kāpēc viņiem jāiziet ielās. 
Protestam ir jābūt tādam, kas no-
dara finansiālus zaudējumus gan 
darba devējiem, gan valdībai. Tā-
tad, streiki ir daudz efektīvāki. At-
slēgas vārds visām arodbiedrību 
aktivitātēm ir solidaritāte: jo vairāk 
dalībnieku, jo efektīvāks pasā-
kums. Piemēram, kad grūtībās no-
nāk skolotāji vai policisti, visiem 
sabiedriskā sektorā strādājošajiem 
jāizrāda sava solidaritāte ar viņiem. 
Neveiksmīga akcija/pasākums 
grauj dalībnieku cerības un morāli 
atstāj negatīvu ietekmi, tāpēc katru 
nākošo protesta akciju būs arvien 
grūtāk noorganizēt. 
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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

LBAS PAZIŅOJUMS
Latvijas Saeimai, Ministru kabinetamun darba devējiem

PAR CIENĪGIEM DARBA UN DZĪVES APSTĀKĻIEM!
2012. gada 14. novembrī Rīcības un solidaritātes diena 

kopā ar Eiropas arodbiedrību konfederāciju
TAUPĪBA NESTRĀDĀ!
Eiropas Arodbiedrību konfede-
rācija iestājas pret nabadzības pa-
lielināšanu, pret pieaugošo ne-
vienlīdzību un netaisnīgumu, 
pret bezdarbu un nedrošu darbu, 
kas īpaši ietekmē jauniešus un 
raisa vilšanos Eiropas kopējā nā-
kotnē! Tas ir ceļš uz ekonomikas 
stagnāciju, recesiju, sociālās aiz-
sardzības graušanu.

Darba samaksas un apstākļu 
pasliktināšanās, sociālo garantiju 
mazinājumi diskreditē Eiropas 
sociālā modeļa priekšrocības glo-
bālajā konkurētspējā. Sabiedrībā 
pieaug neapmierinātības un ne-
taisnīguma noskaņojums, it īpaši 
valstīs, kur jauniešu bezdarbs ir 
augsts.

No Latvijas valdības un politi-
ķiem Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība pieprasa  ilgtspējīgu rī-
cību izaugsmei un tautas labklājī-
bai. Mēs pieprasām, lai ES un tās 
dalībvalstis apzinīgi ievērotu Ei-
ropas un starptautiskos instru-
mentus, piemēram, SDO kon-
vencijas un pārskatīto Eiropas 
Sociālo hartu.

ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME UN 
NODARBINĀTĪBA
Sociālie partneri ir jāiesaista valsts 
reformu plānos, sākot ar problēmu 
noteikšanas posmu. Veicot darba-
spēka nodokļu samazināšanu, ir jā-
nostiprina nodokļa progresivitāte, 
mazinot sabiedrības polarizāciju, 
nevienlīdzību un sociālo netaisnīgu-
mu. Mēs piedāvājam, līdztekus iedzī-
votāju ienākuma nodokļa likmes 
mazinājumam, strauji paaugstināt ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli neap-
liekamo minimumu līdz Igaunijas 
un Lietuvas līmenim un nodrošināt 
atvieglojumu par apgādībā esošu 
bērnu vismaz 100 Ls mēnesī. Latvijas 
darbiniekiem, arī jauniešiem, ir jāsa-
ņem konkurētspējīga darba samak-
sa. Darba devējiem ir nepieciešams 
valsts fiskālais atbalsts jaunu darba-
vietu radīšanai tieši jauniešiem, tā 

mazinot viņu augsto bezdarbu un 
bezcerības līmeni, papildus ieguldot 
darba devēju līdzekļus jaunu cilvēku 
praktiskajā apmācībā darba vietās.

JĀMAINA SOCIĀLĀ  
POLITIKA LATVIJĀ!
Kā var palielināt par 2% sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas dar-
biniekiem, vienlaikus nepārtraukti 
samazinot sociālās politikas daļu na-
cionālajā kopproduktā? 

Mēs esam pārliecināti: tikai soci-
ālā aizsardzība, kas ietver godīgus un 
ilgtspējīgus veselības aprūpes, pensi-
ju, nodarbinātības nosacījumus, var 
nodrošināt iedzīvotāju uzticēšanos 
sociālās apdrošināšanas sistēmai.

KOPLĪGUMU PĀRRUNAS UN 
SOCIĀLAIS DIALOGS
Mēs pieprasām kvalitatīvu un efektī-
vu sociālo dialogu valsts, pašvaldību 
un uzņēmumu, iestāžu līmenī. Brī-
vas un kompetentas koplīgumu pār-
runas, nozaru ģenerālvienošanās ir 
Eiropas Savienības sociālā dialoga 
neatņemamas sastāvdaļas. Mēs pie-
prasām valdības atbalstu LBAS un 
LDDK priekšlikumam ēnu ekono-
mikas mazināšanā, nostiprinot kop-
līgumu un nozares ģenerālvienoša-
nās lomu darbinieku sociālajās ga-
rantijās. 

MĒS NORAIDĀM:
- sociālās aizsardzības graušanu; 
- darba tirgus elastību uz darbinieku 
rēķina;   
- sabiedrisko pakalpojumu privatizē-
šanu;  
- spiedienu uz algu samazināšanu; 
- sociālo standartu degradēšanu; 
- sociālo izstumtību;  
- pieaugošo nevienlīdzību;  
- koplīgumu un sociālā dialoga de-
valvāciju.  

MĒS PIEPRASĀM:
- ekonomisko pārvaldību ilgtspējīgai 
izaugsmei un kvalitatīvām darba vie-
tām; 
- ekonomisko un sociālo taisnīgu-
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mu, pārskatot nodokļu politiku un 
sociālo aizsardzību; 
- pensiju regulāru indeksāciju;
- nodarbinātības garantijas jaunie-
šiem; 
- ambiciozu Eiropas industriālo poli-
tiku, kas vērsta uz zaļu, zemu izmešu 
ekonomiku ar izaugsmes un nodar-
binātības iespējām;
- intensīvu cīņu pret sociālo un algu 

dempingu;
- finanšu darījuma nodokļa ievieša-
nu cīņai pret spekulācijām, kā arī in-
vestīciju politiku sekmēšanai;
- cieņu pret koplīgumiem un sociālo 
dialogu;
- cieņu pret arodbiedrību un darba 
tiesībām. 

P. KRĪGERS, 

LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                           
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