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Finanšu ministrija (FM) informējusi 
sociālos un sadarbības partnerus 
par FM ieceri palielināt minimālo 
algu, celt atvieglojumus par 
apgādībā esošu personu un neap-
liekamo minimumu. FM no nākamā 
gada piedāvā ieviest diferencētu 
neapliekamo minimumu, pieļaujot 
tā palielinājumu līdz 84 latiem, kā 
arī palielināt minimālo darba algu 
par 25 latiem un atvieglojumus par 
apgādībā esošām personām līdz 98 
latiem.
LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. 
Baldzēns: „Beidzot varam teikt, ka 
valdība ir ņēmusi vērā LBAS izteik-
tās prasības, tādēļ akceptējam iecerē-
to uzlabojumu virzienu, bet plānotie 
soļi vēl ir nepietiekami.”

FM skaidroja, ka diferencēts ne-

apliekamais minimums nozīmētu, 
ka tas tiks saglabāts esošo 45 latu 
līmenī lielāko algu saņēmējiem, 
bet iedzīvotājiem ar mazākajām al-
gām tas nākamgad varētu tikt pa-
lielināts līdz pat 84 latiem. Par ro-
bežšķirtni, līdz kurai tas tiktu pa-
lielināts, vēl jāvienojas. Savukārt 
atvieglojumus par apgādībā eso-
šām personām no pašreizējiem 70 
latiem (no 1. jūlija būs 80 lati) mē-
nesī tiktu palielināts līdz 98 latiem. 
Arī diskusijām par minimālo dar-
ba algu vēl jānotiek, bet FM 2014. 
gadā piedāvā to palielināt no 200 
līdz 225 latiem. Kā plānots, līdz ar 
šiem piedāvājumiem ministrija nā-
kamgad piedāvā samazināt iedzī-
votāju ienākumu likmi no 24% uz 
22%. 

LBAS kopumā atbalsta likum-
projektu „Grozījumi Darba 
likumā”. Tas ir izskatīts DLTSA 
un 14. martā uzsaukts Valsts 
sekretāru sanāksmē. 
LBAS jurists K. Rācenājs informē-
ja, ka ir ņemti vērā LBAS priekšli-
kumi, kuru mērķis bija novērst 
neatbilstību Darba laika direktīvai, 
kā arī aizrādījumi par vidējās izpeļ-
ņas pantu, kas ir jāuzlabo. 

LBAS neatbalsta likumprojektā 
iekļauto: garantiju samazinājumu 
mātēm, kas baro bērnus ar krūti;  
plānoto ieturējumu apmēru bez 
minimālās algas saglabāšanas; at-
vaļinājuma naudas izmaksu atvaļi-
nājuma laikā vai pēc tā (LBAS uz-
tur spēkā darbinieku vēlmi saņemt 
atvaļinājuma naudu pirms atvaļi-
nājuma, ja darba devējs grib citādi, 
par to jāvienojas koplīgumā); 
LBAS nepiekrīt disciplinārsoda iz-
teikšanas noilguma termiņa paga-
rināšanai no 6 uz 12 mēnešiem. 

LBAS uzskata, ka darbiniekam 
pēc pieprasījuma ir jāizsniedz 
rakstiski visa dokumentācija, kas 
attiecas uz darba attiecību saturu, 
tajā skaitā, rīkojums par atstādinā-
šanu un rīkojums par komandēju-
miem. Taču likumprojektā iekļauta 
tikai disciplinārsodu apliecinoša 
rīkojuma rakstiska izsniegšana. 
LBAS nepiekrīt arī disciplinārsoda 
apstrīdēšanas termiņa saīsināšanai 

no 1 gada uz 1 mēnesi.  
Vēl LBAS prasība ir, lai uzteiku-

ma paziņošana ar elektroniski pa-
rakstītu dokumentu būtu pieļauja-
ma tikai tad, ja uzņēmumā par to ir 
vienošanās darba koplīgumā. At-
tiecībā uz summēto darba laiku 
LBAS izteica prasību, lai ir izstrā-
dāts mehānisms, kas paredz, ka 
summēto darba laiku darba devējs 
nedrīkst grozīt vienpusēji. Diem-
žēl, šīs prasības nav ņemtas vērā.

Ļoti pozitīvi ir, ka likumprojektā 
ir iestrādāta norma, kas paredz, ka, 
izbeidzot darba tiesiskās attiecības, 
darba devējam būs jākompensē viss 
neizmantotais  ikgadējais apmaksā-
tais atvaļinājums (nevis ierobežotā 
apmērā). Pateicoties LBAS aktīvai 
pozīcijai, likumprojektā nav iekļau-
ta piemaksu par virsstundu samazi-
nāšana no 100 uz 50%, kā arī arod-
biedrību tiesību ierobežojums sais-
tībā ar 110. pantu -  samazināt to 
gadījumu skaitu, kad darba devē-
jam darbinieka – arodbiedrības 
biedra atlaišana ir jāsaskaņo ar at-
tiecīgo arodbiedrību. Taču par šiem 
precedentiem LM un LDDK plāno 
spriest Nacionālajā trīspusējā sadar-
bības padomē, kā tas ir norādīts li-
kumprojekta anotācijā. 

Pilnībā likumprojektu „Grozī-
jumi Darba likumā” un anotāciju 
meklējiet www.mk.gov.lv > Tiesī-
bu aktu projekti. 

EIROPAS ARODBIEDRĪBAS 
AICINA „KOPĀ UZ LABĀKU 
NĀKOTNI: NĒ - TAUPĪBAI, 
JĀ - JAUNIEŠU  
NODARBINĀTĪBAI!” 

ŅEMTAS VĒRĀ LBAS PRASĪBAS, 
PLĀNOTIE SOĻI VĒL NEPIETIEKAMI

GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ
Eiropas Arodbiedrību konfede-
rācija (ETUC) pirms Eiropas 
samita, kas notika 14., 15. 
martā, organizēja Eiropas 
arodbiedrību rīcības dienu. 
Viena no tās prioritātēm - jau-
nieši, kuri maksā visaugstāko 
cenu par krīzi un taupību.  

LBAS jaunieši izveidoja video, kas 
13. martā tika izplatīts LBAS soci-
ālo mediju kanālos. Savukārt 1. 
martā notika LBAS Jauniešu pa-
domes diskusija „Izglītības un 
prakses nozīme jauniešu nodarbi-

nātībā”, kurā piedalījās  ministriju, 
valsts institūciju, arodbiedrību, 
darba devēju un izglītības iestāžu 
pārstāvji. Šie pasākumi bija kā lo-
ģisks turpinājums pagājušā gada 
arodbiedrību jauniešu 1. oktobra 
parakstu vākšanai par cienīgu 
darbu jauniešiem Latvijā un LBAS 
Jauniešu padomes delegācijas vi-
zītei pie Saeimas priekšsēdētājas 
S. Āboltiņas 14. novembrī, kad 
spīkerei tikai iesniegti vairāki risi-
nājumi jauniešu bezdarba problē-
mai.

2012. gada decembrī Eiropas 
Savienībā bez darba bija 5,702 
miljoni jauniešu vecumā līdz 25 
gadiem, 3,624 miljoni no viņiem 
dzīvo eirozonas valstīs.
Eiropas Arodbiedrību konfederācija 
(ETUC) aicina visas dalīborganizācijas 
atbalstīt Eiropas arodbiedrību kustības 
vienu no galvenajiem uzstādījumiem 
– Eiropas Sociālo paktu ar reālu soci-
ālo dialogu, ar ekonomikas politiku, 
kas veicina kvalitatīvas darba vietas, 
ekonomisko solidaritāti starp valstīm 
un sociālo taisnīgumu. ETUC uzskata, 
ka taupība nestrādā. Tā ieved ekono-
miku recesijā un noved cilvēkus trūku-
mā. Tikai ekonomiskās un politiskās 
pārvaldības maiņa var uzlabot nodar-
binātību un izaugsmi. Mums nepiecie-
šama steidzama virziena maiņa. Eiro-
pas Savienībai nepieciešama stingra 
sociālā dimensija.  

  LBAS JAUNIEŠU PADOMES PĀRSTĀVJI PĒC DISKUSIJAS „IZGLĪTĪBAS UN PRAKSES 

NOZĪME JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBĀ” 1. MARTĀ. VIDŪ - DISKUSIJAS VADĪTĀJS K. DAGILIS
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9. janvārī, jau tradicionāli ap 
Zvaigznes dienu, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība (LBAS) 
apbalvoja labākos sadarbības 
partnerus – darba devējus, kas 
aizvadītajā gadā rūpējušies par 
darbiniekiem, sadarbojušies ar 
arodbiedrību un stiprinājuši 
sociālo dialogu. 

SANITA LORENCE,  

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krī-
gers: “Ir prieks, ka pasākums “Sa-
darbības partneris” ir ieguvis no-
pietnu un svarīgu vietu arodbied-
rību gada kalendārā. LBAS da-
līborganizācijas ļoti atbildīgi 
izturas pret darba devēju izvirzī-
šanu šai balvai gan valsts un paš-
valdību, gan privātajā sektorā. Ce-
ru, ka šī tradīcija dzīvos arī turp-
māk, un labo darba devēju skaits 
tikai palielināsies.”

LBAS balvu – ozolzīli un atzinī-
bas rakstu saņēma 13 sadarbības 
partneri, kurus izvirzīja LBAS un 
astoņas LBAS dalīborganizācijas. 
• Aija Barča, Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisijas priekšsēdētā-
ja (LBAS)
• Eberta fonda Latvijas birojs (LBAS)
• Daugavpils novada pašvaldība, 
izpilddirektore Vanda Kezika 
(Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņē-
mumu un finanšu arodbiedrība) 
• SIA „L – Ekspresis” (Dzelzceļnie-
ku un satiksmes nozares arodbied-
rība)
• Kārsavas novada dome (Pašvaldī-
bu darbinieku arodbiedrība)
• VSIA „Aknīstes psihoneiroloģis-
kā slimnīca” (Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrība)
- Jēkabpils pilsētas pašvaldība (Iz-
glītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība)
• Cesvaines novada dome (Izglītī-
bas un zinātnes darbinieku arod-
biedrība)
• Jelgavas Valsts ģimnāzija (Izglītī-
bas un zinātnes darbinieku arod-
biedrība)
• A/s “Valmieras stikla šķiedra” 
(Industriālo nozaru arodbiedrība)
• SIA „Lauma Fabrics” (Industriālo 
nozaru arodbiedrība)
• Cēsu pilsētas pansionāts (Ārst-
niecības un aprūpes darbinieku 
arodsavienība)
• VSIA „Latvijas Radio” (Kultūras 
darbinieku arodbiedrību federācija)

Pasākumā “Sadarbības partne-
ris” piedalījās labklājības ministre 
Ilze Viņķele, ekonomikas ministrs 
Daniels Pavļuts, LDDK prezidents 
Vitālijs Gavrilovs un ģenerāldirek-
tore Līga Menģelsone, LPS priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis, NEPLP 
priekšsēdētājs Ainārs Dimants, 
Dzelzceļa darba devēju organizāci-
jas vadītājs Andris Zorgevics un 
Vieglās rūpniecības uzņēmumu 
asociācijas vadītājs Guntis Strazds.

Pasākums aizritēja ļoti sirsnīgā 
gaisotnē, un žēl, ka šeit uzskatāmi 
nevaram parādīt visu apbalvošanas 
gaitu, tādēļ fotogrāfijas no pasākuma 
“Sadarbības partneris 2012” skatiet 
interneta vietnē  www.arodbiedri-
bas.lv > Galerijas. 

Pasākums notika ESF projekta 
"Latvijas Brīvo arodbiedrību savienī-
bas administratīvās kapacitātes stipri-
nāšana" (Nr. 1DP/ 1.5.2.2.1./08/IPA/
SIF/001/1) ietvaros. 

Sadarbības partneris 2012

  AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" PREZIDENTS A.O. BRUTĀNS JAU OTRO REIZI SAŅEM 

BALVU KĀ LBAS LABĀKAIS SADARBĪBAS PARTNERIS. ŠOREIZ TO PASNIEDZ E. BALDZĒNS
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KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA A. BARČA
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  PASĀKUMU "SADARBĪBAS PARTNERIS 2012" VADĪJA LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIECE L. MARCINKĒVIČA. LABĀKOS LBAS SADARBĪBAS PARTNERUS SVEICA ARĪ 

EKONOMIKAS MINISTRS D. PAVĻUTS
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ELEKTROENERĢIJAS TARIFI
LBAS uzskata, ka elektrības tarifu 
kāpums, kuru izraisa obligātās iepir-
kuma komponentes (OIK) pieau-
gums, nopietni ietekmēs gan Latvijas 
uzņēmumu konkurētspēju, gan māj-
saimniecību maksātspēju. Ja visas 
izdotās atļaujas obligātā iepirkuma 
ietvaros tiks realizētas, tad saistības 
pret elektroenerģijas ražotājiem par 
koģenerācijas un atjaunojamiem 
energoresursiem 20 gadu laikā sa-
sniegs 7,2 miljardus latu. Tā šogad 
uzņēmums „Liepājas metalurgs” 
maksās OIK 9,1 miljonu, latu atbil-
stoši esošajam ražošanas apjomam, 
nākamajos četros gados 53,1 miljo-
nu latu.

Arī mājsaimniecībām OIK aug-
šupeja no 2013. gada 1. septembra 
ar elektrotirgus atvēršanu nozīmē 
starta tarifa kāpumu par 38%, pa-
mata tarifa kāpumu 5-7% robežās. 
Un tā turpmāk katru gadu 1. aprīlī 
tiks paaugstināta OIK iedzīvotā-
jiem. Vismaz tā to ir paredzējuši 
tautai mūsu likumdevēji.

Koģenerācijas un atjaunojamie 
resursi ir tāds pats bizness kā jebkurš 
cits. Tas nav jāveic uz visas tautsaim-
niecības un sabiedrības labklājības 
rēķina. Valsts atbalstam ir jābūt sa-
prāta robežās ar stingriem nosacīju-
miem un termiņiem, ar atbalsta pa-
kāpenisku mazinājumu. LBAS sagai-
da no valdības konkrētu rīcību OIK 
negatīvās ietekmes nozīmīgā mazi-
nājumā. Kategoriski nav pieļaujama 
OIK negatīvo seku pārlikšana uz 
mājsaimniecību budžetiem!

LBAS pieprasa:
• AER un koģenerācijas valsts atbalsta 
politikas stingru pārskatīšanu, nosa-
kot termiņus atbalsta mazinājumam;
• no OIK atbrīvot energoietilpīgus uz-
ņēmumus;
• samazināt PVN elektroenerģijai no 
21% uz 12%, gan mājsaimniecībām, 
gan uzņēmumiem.

IZDIENAS PENSIJAS 
Pateicoties LBAS un dalīborganizā-
ciju stingrajai nostājai, valdība ir 
spiesta vēlreiz izvērtēt izdienas pen-
siju saglabāšanu un piešķiršanas kār-
tību. Līdz 1. oktobrim valdība saga-
tavos jaunus priekšlikumus, diskutē-
jot ar arodbiedrībām un iesaistītajām 
ministrijām. 5. martā uz kopīgu sa-
nāksmi pulcējās LBAS vadība un se-
šas LBAS dalīborganizācijas. Tika 
precizēti nozaru viedokļi un iespēja-
mie kompromisi. 



LIETA NR. SKC-2263/2012
Darbinieka darba vietas maiņa
Gadījumā, kad darba līgumā, at-
bilstoši Darba likuma 40. panta 
otrās daļas 4. punktam, darbinie-
kam ir noteikta mobila darba vie-
ta, darba devējam ir tiesības to 
mainīt ar vienpusēju rīkojumu, 
neveicot grozījumus darba līgu-
mā.

Darbinieka tiesisko stāvokli 
pasliktinošu noteikumu spēkā 
neesamība

Darba likuma 6. pants salīdzina 
darbinieka aizsargātības, atalgojuma 
un sociālo stāvokli konkrētajā darba 
vietā ar likuma normās noteiktajām 
garantijām, bet nevis ar viņa paša ie-
priekšējo tiesisko stāvokli.
LIETA NR. SKC-1979/2012
Vidējās izpeļņas aprēķināšana, 
ja darbiniekam ir bijis attaisnots 
darba kavējums
Tas apstāklis, ka apelācijas instan-
ces tiesa atsaukusies uz Valsts un 
pašvaldību institūciju amatperso-
nu un darbinieku atlīdzības liku-
ma 31. pantu, nav pretrunā ar 
Darba likuma 75. panta piekto 
daļu, jo tajā ir precizēta mēneša 
vidējās izpeļņas aprēķināšanas 
kārtība, proti, dienas vidējo izpeļ-
ņu sareizinot ar mēneša vidējo 
darba dienu skaitu pēdējos sešos 
kalendāra mēnešos, iegūst mēne-
ša vidējo izpeļņu (saskaitot darba 
dienas pēdējos sešos kalendāra 
mēnešos un šo kopsummu dalot 
ar seši). Šāds vidējās izpeļņas ap-
rēķins ir taisnīgāks un atbilst Dar-
ba likuma 7.pantā ietvertajam 
vienlīdzīgu tiesību principam. 
Līdz ar to par pamatotu atzīstama 
apelācijas instances tiesas norāde, 
ka likumdevēja mērķis ir nepie-
ļaut vidējās izpeļņas samazināju-
mu tikai tādēļ, ka darbiniekam ir 
bijusi pārejoša darbnespēja, neat-
karīgi no tā vai šis darbinieks strā-

dā valsts un pašvaldību institūci-
jās, komercsabiedrībā vai privātā 
struktūrā.

Par darba samaksas jēdziena 
tvērumu

Tas, ka prasītāja to nosaukusi par 
neizmaksāto darba samaksu, neie-
spaido strīda izšķiršanu, jo pēc būtī-
bas prasība ir celta par atlaišanas pa-
balsta piedziņu, un tādā apjomā tā 
arī izskatīta.

Darba samaksas jēdzienā saskaņā 
ar Eiropas Savienības Tiesas judika-
tūru ietilpst jebkura atlīdzība par 
darbu vai saistībā ar darbu, izņemot 
valsts apdrošināšanas iemaksas. EST 
ir konkrēti norādījusi, ka atlīdzība, 
kas darbiniekam noteikta sakarā ar 
atlaišanu no darba, uzskatāma par 
darba samaksas veidu, uz kuru dar-
biniekam ir tiesības saistībā ar savu 
darbu un kas viņam tiek samaksāta 
darba attiecību izbeigšanas brīdī (sk. 
EKT spriedums lietā C-262/88 
D.H.Barber c.Guardian Royal Exc-
hange Assurance Group, [1990], 
ECR-I-01889, 13.paragrāfs); (Darba 
likuma 59. pants)
LIETA NR. SKC–1363/2012
Vidējās izpeļņas par darba pie-
spiedu kavējuma laiku izmaksa, 
ja pastāv pamats darbinieku at-
jaunot iepriekšējā darbā, bet pēc 
viņa lūguma tiesa izbeidz darba 
tiesiskās attiecības ar tiesas 
spriedumu 

Gadījumā, kad darba attiecības 
tiek izbeigtas ar tiesas spriedumu tā 
iemesla dēļ, ka darba devēja uztei-
kums atzīts par spēkā neesošu, Dar-
ba likuma 100. panta normas, kas 
regulē darbinieka uzteikumu, nav 
piemērojamas. Citiem vārdiem, dar-
ba attiecību izbeigšanas juridiskais 
pamatojums ir Darba likuma 124. 
panta otrā daļa, nevis kāda cita šā li-
kuma norma.

Darba likuma 126. panta pirmā 
daļa noteic, ka darbiniekam, kas 
prettiesiski atlaists no darba un at-
jaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar 
tiesas spriedumu izmaksājama vidē-
jā izpeļņa par visu darba piespiedu 
kavējuma laiku. Atlīdzība par visu 
darba piespiedu kavējuma laiku iz-
maksājama arī gadījumā, ja tiesai 
pastāv pamats darbinieku atjaunot 
iepriekšējā darbā, bet tā pēc viņa lū-
guma izbeidz darba tiesiskās attiecī-
bas ar tiesas spriedumu. 

APKOPOJIS KASPARS RĀCENĀJS,  

LBAS JURISTS

Nesen LBAS izdevusi grāmatu 
„Tiesu prakses apkopojums 
darba tiesībās” – Latvijā šāda 
veida izdevums pirmo reizi rod 
ceļu pie lasītājiem. Grāmatā 
varam atrast gan vēsturisko 
atskatu Latvijas Senāta Civillietu 
departamenta praksē darba 
tiesībās, gan pēdējo gadu Senāta 
spriedumu tēzes Darba likuma 
un citu likumu normu secībā. 

SANITA LORENCE, 

LBAS jurists, darba tiesību kon-
sultants Kaspars Rācenājs: „Iz-
devums „Tiesu prakses apkopo-
jums darba tiesībās” būs neatsve-
rams palīgs gan arodbiedrību, gan 
citiem juristiem un tiesnešiem, 
kas savā darba ikdienā saskaras ar 
darba tiesisko attiecību problēm-
jautājumu risināšanu. Pagājušajā 
gadā, piemēram, kasācijas kārtībā 
pārsūdzēto darba lietu skaits bija 
305 - trīs reizes lielāks nekā 2011. 
gadā, bet lielāko daļu no šīm lie-
tām Augstākā tiesa atteicās ierosi-
nāt. Savukārt 73 iepriekšējās in-
stances tiesas spriedumu tika at-
celti. Šie fakti stāsta par to, ka 
kvalitatīvi nav sagatavoti prasību 
pieteikumi tiesai, un arī tiesu pie-

ejas atšķiras. Secinājums ir viens: 
ja juristi būtu vadījušies pēc Aug-
stākās tiesas judikatūras – pārpra-
tumu būtu mazāk. Šis LBAS izdo-
tais Senāta pieredzes apkopojums 
piedāvā labu risinājumu šai prob-
lēmai.” 
 Grāmatas „Tiesu prakses apko-
pojums darba tiesībās” autore ir 
Mg.iur., phil. Zinaīda Indrūna, 
Augstākās tiesas Judikatūras noda-
ļas konsultante: „Šī izdevuma mēr-
ķis bija norādīt uz judikatūras stabili-
tāti laika gaitā – valodas izteiksmes 
formas var mainīties, bet ne juridiskā 
būtība. Grāmatā, piemēram, var at-
rast 100 gadus vecu spriedumu, kurā 
lasām uzņēmuma līguma un darba 
līguma salīdzinājumu. Ja jau esam 
pārņēmuši 1937. gada Latvijas Civil-
likumu, kāpēc mums būtu jāaizmirst 
to gadu tiesu prakse? Šajā grāmatā 
varam iepazīt ne tikai kāzusu risinā-
jumu, bet arī tiesneša domu gājienu 
un loģiku – kā viņš nonācis līdz attie-
cīgajam spriedumam.”
 Interesentiem grāmata „Tiesu 
prakses apkopojums darba tiesī-
bās” pieejama bez maksas, tā ievie-
tota arī LBAS mājas lapā www.
arodbiedribas.lv (Informatīvie ma-
teriāli > Publikācijas). 
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AUGSTĀKĀS TIESAS ATZIŅAS 

Jauna grāmata

  GRĀMATAS „TIESU PRAKSES APKOPOJUMS DARBA TIESĪBĀS” AUTORE Z. INDRU-

NA (NO LABĀS) UN LBAS JURISTS K. RĀCENĀJS

 FOTO A .RUGĀJS

Darbiniekam, kas 
prettiesiski atlaists no 
darba un atjaunots, 
saskaņā ar tiesas 
spriedumu izmaksāja-
ma vidējā izpeļņa par 
visu darba piespiedu 
kavējuma laiku.



Jaunu biedru piesaistīšana kļuvusi 
par aktuālu izaicinājumu visām 
Eiropas arodbiedrībām. Tādēļ 
“LBAS Vēstis” vērsās pie vairāku 
valstu arodbiedrību pārstāvjiem, 
lai noskaidrotu, kā viņi piesaista 
jaunus biedrus un ar kādām 
problēmām viņi saskaras.

LIETUVAS PĀRTIKAS  
RAŽOTĀJU ARODBIEDRĪ-
BAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
GRAŽINA GRUZDIENE:
– Nevaram palepoties ar lieliem 
panākumiem jaunu biedru pie-
saistē, taču pēdējā laikā šim pro-
cesam esam pievērsuši īpašu uz-
manību. No pagājušā gada de-
cembra esam iesaistījušies projek-
tā “Baltic Organizing Academy”, 
kura ietvaros jauno biedru rekru-
tēšana norisinās sekmīgi – esam 
piesaistījuši jau vairākus desmitus 
biedru. 

Lietuvā arodbiedrībās darbojas 
apmēram 15 %  līdz 20 % no visiem 
strādājošajiem 

Krīze mūsu valstī vēl turpinās. 
Tiek slēgtas ražotnes. Daudzas dar-
ba plūsmas tiek automatizētas. Sa-
mazinoties darbavietu skaitam, pa-
kāpeniski samazinās arī arodbiedrī-
bas biedru skaits. 

Uzrunājot potenciālos jaunos 
biedrus, mēs veidojam personisku 
dialogu. Un tam ir atdeve. Nereti uz 
jautājumu, kāpēc cilvēks līdz šim 
nav iesaistījies arodbiedrību aktivi-
tātēs, saņemam atbildi, ka agrāk ne-
viens šādu iespēju nav piedāvājis. 
Kad vēršamies pie Lietuvā strādājo-
šo multinacionālo kompāniju dar-
biniekiem, izvēlamies citu taktiku. 

Atgādināšu, ka Lietuvā darbojas 
nevis viens spēcīgs arodbiedrību 
centrs, kāds Latvijā ir LBAS, bet gan 

trīs arodbiedrību konfederācijas. Šo 
konfederāciju savstarpējā konku-
rence arodbiedrību kustības attīstī-
bai kopumā nav nākusi par labu.

Lai ieinteresētu jauniešus par 
arodbiedrību aktivitātēm, mēs rīko-
jam seminārus dažādos Lietuvas 
reģionos. Līdz šim mazāk uzmanī-
bas esam pievērsuši skolēnu audito-
rijai, bet par to vajadzētu padomāt. 

Arodbiedrībām Lietuvā ir iebil-
des pret to, ka mūsu valstī darba 
devējam nav pienākums slēgt darba 
līgumu, kamēr darbiniekam rit pār-
baudes laiks. 

Mūsu arodbiedrības noveco – 
biedru vidējais vecums tuvojas 50 
gadiem. Liela daļa no biedriem dalī-
bu arodbiedrībā saglabā tikai iera-
duma pēc. 

Strādājošie labprātāk arodbiedrī-
bu darbā iesaistās tajos uzņēmu-
mos, kur ir noslēgti koplīgumi, kā 
arī tajos kolektīvos, kur ir bijuši 
konkrēti gadījumi, kad arodbiedrī-
ba ir reāli palīdzējusi to vai citu kon-
fliktu risināšanā. Laiku pa laikam 
mūsu biedriem savas intereses dar-
ba strīdos nākas aizstāvēt tiesas zālē. 
Un 90 % gadījumu tiesa lēmusi, ka 
taisnība bijusi darbiniekiem. 

Atbrīvotajiem arodbiedrību va-
dītājiem jaunu biedru rekrutēšana 
ir viens no tiešajiem darba pienāku-
miem. Interesanti, ka sarunās un 
jaunu biedru piesaistē labāki panā-
kumi ir tiem arodbiedrību līderiem, 
kuri šajā darbā mazāk “apbružāju-
šies”, kurus mazāk skārusi rutīna. 

Arodbiedrības ir ieinteresētas, lai 
pirmorganizācijas būtu arī skaitliski 
stipras – lai arodbiedrībā iesaistītos 
pēc iespējas vairāk strādājošo. 

IGAUNIJAS ARODBIEDRĪBU 
KONFEDERĀCIJAS EAKL 
PĀRSTĀVE KSENIJA ABRAMOVA:
- Igaunijā apmēram 34 000 darbi-
nieku ir arodbiedrības biedri. Jau 
no pagājušā gada maija EAKL ir 
iesaistījies "Baltic Organizing 
Academy" darbā, un panākumi ir 
pozitīvi. Lai sāktu rekrutēšanu, 
vispirms jātiek pie kontaktiem. 

Labu iespēju uzrunāt cilvēkus 
sniedz sociālie tīkli. Nereti viena 
uzņēmuma darbinieki šajos tīklos 
kļūst par “sekotājiem” cits citam. 
Daudzi savos profilos ieraksta in-
formāciju par savu darbavietu – 
tiek minēts uzņēmums, kurā cil-
vēki strādā. Tas rekrutētājam ir 
zināms atbalsts. 

Ja dodamies uz uzņēmumu, lai ar 
tā darbiniekiem tiktos un sarunātos 
klātienē, tad parasti to darām pirms 
darba laika sākuma. Tāpat izmanto-
jam iespēju parunāt ar cilvēkiem 
pusdienas pārtraukumā vai darb-
dienas beigās. Tiekoties ar poten-
ciālo arodbiedrības biedru, sarunas 
gaitā jācenšas iegūt pēc iespējas vai-
rāk noderīgas un konkrētas infor-
mācijas. Noteikti jāatceras palūgt 
kontaktinformāciju, piemēram, te-
lefona numuru, lai būtu iespēja ar 
cilvēku sazināties atkārtoti. Lietde-
rīgi ir sarunāt nākamo tikšanos, uz-
reiz cenšoties vienoties par konkrē-
tu laiku un vietu. 

Šajā procesā ir ļoti svarīgi, lai iz-
veidotos abpusēja uzticēšanās. 
Rekrutētājam nevajadzētu noska-
ņoties uz to, ka tikko uzrunātais cil-
vēks jau pēc pirmās tikšanās uzreiz 
ies stāties arodbiedrībā. Taču gadās 
arī tā, ka pozitīvs lēmums tiek pie-
ņemts ļoti ātri. 

 

SOMIJAS ARODBIEDRĪBU 
KONFEDERĀCIJAS STTK 
PĀRSTĀVE PIRKO NIKULA:
– Somijas arodbiedrību konfede-
rācijas STTK biedru skaits nav bū-
tiski mainījies. Pēdējā laikā vēro-
jams, ka arodbiedrības nesteidzas 
ar iekļaušanos konfederācijā. 
Daudzas arodbiedrības mēģina 
“patirgoties”, lai vienotos par sev 
iespējami izdevīgākiem nosacīju-

miem.
Lielāko biedru skaita zaudēju-

mu arodbiedrībām radījušas no-
zaru strukturālās izmaiņas. 

Pēdējos gados Somijā ir palieli-
nājies labi izglītotu cilvēku skaits. 
Savukārt arodbiedrības biedru 
skaits īpaši palielinājies veselības 
aprūpes nozarē. Pirms dažiem ga-
diem Medmāsu arodbiedrība sa-
vāca apmēram 10 000 savu biedru 
parakstu, ar tiem apliecinot, ka 
gadījumā, ja viņi nesaņems pienā-
cīgu algas palielinājumu, tad pa-
metīs darbu. Šajā akcijā medmā-
sām izdevās panākt sev labvēlīgu 
rezultātu. Un neilgi pēc tam šajā 
arodbiedrībā iestājās ļoti daudz 
jaunu biedru.

Mūsu arodbiedrības daudz 
strādā, lai piesaistītu pēc iespējas 
vairāk jaunu biedru. Arodbiedrī-
bu pārstāvji iet uz profesionālajām 
skolām un augstskolām, lai runātu 
par arodbiedrību lomu sabiedrī-
bā. Ja arodbiedrības biedrs mācās 
augstskolā, viņš uz studiju laiku 
tiek atbrīvots no pienākuma mak-
sāt biedru naudu. 

Personīgi es uzskatu, ka visvai-
rāk jaunu biedru var piesaistīt, la-
bi strādājot un kļūstot pamanā-
miem gan esošajiem arodbiedrī-
bas biedriem, gan arī tiem, kas 
potenciāli par tādiem varētu kļūt. 
Somijā tas ir viegli, jo mediji inte-
resējas par arodbiedrību sniegto 
informāciju, kā arī atsaucas aici-
nājumiem uz preses konferencēm.

Es nedomāju, ka arodbiedrības 
varētu piedāvāt kaut ko daudz vai-
rāk par līdz šim ierastajām lietām, 
ar to domājot koplīgumu slēgša-
nu, palīdzību problēmu risināša-
nā, atbalstu profesionālajos jautā-
jumos un citas arodbiedrībām 
raksturīgas aktivitātes. To aplieci-
na arī Eiropas valstīs veiktie pētī-
jumi. Piemēram, Somijā 1960. ga-
dā arodbiedrības biedru skaits sā-
ka augt, jo arodbiedrības Somijā 
kopumā ir ļoti stipras – tajās iestā-
jušies apmēram 70 % no strādājo-
šajiem, turklāt vēsturiski mums 
izveidojusies ļoti laba sadarbība 
starp arodbiedrību konfederāci-
jām. 
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Arodbiedrībām ir svarīgi 
piesaistīt jaunus biedrus
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Arodbiedrību kustība ir tik stipra, 
cik stiprs ir tās vājākais posms. 
Cik stipri esam, kā jūtas cilvēki 
arodbiedrību kustības pamatā – 
arodorganizācijās, diskusijā 
vaicājām vairākiem līderiem, kuri 
saņēmuši LBAS balvu „Labākā 
arodorganizācija”.

Diskusijā piedalījās Inga Ozola, AS 
„Aldaris” arodorganizācijas priekš-
sēdētāja, Industriālo nozaru arod-
biedrības LIA Padomes locekle, Aiv-
ars Andersons, „Lattelecom TVC” 
arodorganizācijas priekšsēdētājs, Lī-
ga Bāriņa, P. Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcas arodbiedrības 
priekšsēdētāja, Inga Vanaga, Rīgas 3. 
Valsts ģimnāzijas arodorganizācijas 
priekšsēdētāja, Inta Sīpola, arodbied-
rības „Enerģija” arodorganizācijas 
„Kaskāde” priekšsēdētāja, „Enerģi-
jas” valdes locekle.

Ar viņiem sarunājās LBAS priekš-
sēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča. 

L. Marcinkēviča: - Jūs esat vistu-
vāk ierindas biedram. Kas šodien 
notiek vissvarīgākajā  arodbiedrības 
sastāvdaļā - pirmorganizācijā? Kā jū-
tas jūsu cilvēki?

I. Sīpola: - Manā organizācijā ir 
ap 150 cilvēku, manuprāt, pārāk slik-
ti viņi nejūtas. No strādājošajiem 
arodbiedrībā ir 90%, tas viņiem dod 
sajūtu, ka esam daudz un spēcīgi. Vi-
ņi jūtas pasargāti, ja kaut kas notiek, 
tad skrien un žēlojas. Tajā pat laikā 
cilvēkiem ir izteikta baiļu sajūta. Mēs 
esam valsts akciju sabiedrība, tomēr 
nemitīgi notiek gan vadības iecerētas 
restrukturizācijas, gan arī Eiropa 
prasa pārmaiņas. Tās reti ir par labu 
uzņēmuma darbiniekiem un pat vi-
siem valsts iedzīvotājiem... Tas  ir ne-
pārtraukts process, un cilvēki ir ne-

mitīgā stresā, jo ir bail zaudēt darbu, 
lai gan labu speciālistu mūsu nozarē  
trūkst. Par piketiem balso visi, bet, 
kad jābrauc, tad ir dažādas atrunāša-
nās, lai priekšsēdētāja brauc – mēs ar 
Tevi! Es saku, bet kāda jēga, ka es tur 
stāvu viena, pūli vajag! No Saeimas 
loga paskatās – mēs tur esam saujiņa, 
neviens taču neņem galvā! Kad pa-
runā vairāk, tad atklājas, ka viņam ir 
bail – kāds pamanīs. 

L.M.: – Vai ar  arodbiedrības līde-
ra pārliecināšanu ir par maz? 

I.S.: - Grūti. Ar aktīvāko daļu nav 
problēmu, ir cilvēku loks, ar kuru va-
ru vienmēr rēķināties. Bet lielākā da-
ļa – aiz muguras runās, arodbiedrī-
bas kabinetā šķiet – tūlīt sienu izgā-
zīs, bet sapulcē piecelties un pateikt 
viedokli – to nē. 

L. Bāriņa: - Pēdējā gada laikā ir 
bijis, ka cilvēki aiziet projām no dar-
ba, bet paliek vēl arodbiedrības bied-
ri. Mūsu arodbiedrība ir vieta, uz 
kuru nāk gan kā pie psihologa, gan 
kā pie sociālā darbinieka, gan arī, 
kad nepieciešams risināt juridiskus 
jautājumus. Mēs daudz strādājam ar 
rezidentiem – topošajiem ārstiem. 
Kā galveno  argumentu, lai iestātos 
arodbiedrībā, viņi norāda tiesisko 
aizsardzību. No apmēram 3000 slim-
nīcas darbiniekiem 1400 ir arod-
biedrības biedri, tas, manuprāt, ir 
liels skaitlis. 

I. Vanaga: - Visi arodbiedrības 
vadītāji mūsu skolā ir bijušas perso-
nības, un visi manas skolas skolotāji 
ir arodbiedrībā. Šajā ziņā mums ar 
skolas direktoru ir paveicies – kad ir 
jāiet ielās, tad visi iet. Beidzamo reizi 
– mums skola bija ciet, un visi bija 
ielās, arī tie, kas nav arodbiedrības 
biedri. Jaunie skolotāji ļoti labprāt 
stājas arodbiedrībā, bet ir arī daži  tā-

di, kas uzskata, lai cīnās citi – mums 
jau algas tāpat visiem pacels.Tāpēc 
ļoti piedomāju, lai arodbiedrības 
biedriem būtu savas  priekšrocības – 
ir vairāki pasākumi, kur tērējam 
arodbiedrības naudu, bet tiem, kas 
nav arodbiedrībā, iespējas piedalīties 
netiek dotas. 

A. Andersons: - Mūsu arodbied-
rībā nekā priecīga nav. Situācija ir 
tāda, ka vairāk nekā gadu uzņēmu-
mā ir tāda kā kara darbība. Augstā-
kās vadības izteicieni arī internetā ir 
lasāmi, ka „arodbiedrība ir ļaunums, 
pret kuru ir jācīnās valstiskā līmenī.” 
Sekoja arī dažādas rīcības, kuras va-
rējām  izjust, piemēram, es vairs ne-
varēju aizsūtīt ziņas e-pastā visiem 
biedriem, arī personāldaļā informā-
ciju par darbiniekiem nevarēju sa-
ņemt. 

L.M.: - Tas, par ko stāstījāt, liecina 
par darba devēju attieksmes maiņu. 
Vai arodbiedrības spēj tikt līdzi šā-
dām smagām pāmaiņām un pašas 
mainīties?

A.A.: - Ļoti grūti ir atbildēt uz šā-
du jautājumu, jo, pirmām kārtām, ko 
tad tas biedrs varētu gaidīt no mums, 
no arodbiedrības? Šodien arodbied-
rība, pirmām kārtām, ir kā sava vei-
da apdrošināšana.  Ja ir kaut kāda 
tiesāšanās, tad pašam uz tiesu nav 
jāiet, visu arodbiedrība izdara. Ja cil-
vēks to saprot, tad viss ir kārtībā. Kad 
bija krīze, bija izmaiņas koplīgumā. 
Bija cilvēki, kas visu salika matricā, 
izrēķināja un pateica, cik viņi ir zau-
dējuši šajās izmaiņās. Lai daļēji to 
kompensētu, teica – atvainojiet, es 
izstājos no arodbiedrības. 

I. Ozola: - Par koplīgumu – ļoti 
daudzi skatās, ko dabūs no tā. Valda 
vēl joprojām stereotips, ka arodbied-
rība sūtīs uz sanatorijām, piešķirs 

dzīvokļus utml. Ja būtu vairāk  papil-
du labumi tikai arodbiedrības bied-
riem, tas palīdzētu piesaistīt jaunus 
biedrus. Nereti ir gadījumi, ka, tikai 
ievēlot cilvēku arodkomitejā, viņš sa-
prot, cik tas ir nopietns darbs, un at-
sakās no tā. Pēdējā laikā mums jā-
konsultē biedri par dažādiem jautā-
jumiem, vai tās būtu pensijas, vai 
nekustamā īpašuma nodoklis, vai 
siltuma tarifi. Jāseko pilnīgi visam lī-
dzi, kas varētu skart cilvēku mūsu 
valstī.

I.V.: - Tā kā mēs esam sieviešu ko-
lektīvs, mums viss ir ar emocijām. 
Cilvēki ir visu laiku jāmierina, jā-
skaidro dažādas lietas. 

I.S.: - Mēs jūtam, kā mainās visa 
personālvadības attieksme kopumā 
– un ne par labu darbiniekam, jo ik 
pa laikam ir jāpierāda, ka darbinieks 
nav ienaidnieks uzņēmumam, kurā 
viņš strādā. 

L.M.: - Vai arodbiedrības šodien, 
domājot par rītdienu,  ir gatavas pār-
maiņām? Un ko vajadzētu darīt citā-
di, lai varētu savu autoritāti noturēt? 

I.S.: - Mēs esam kaut ko svarīgu 
palaiduši garām. Vajag iet uz skolām 
un vairāk stāstīt par mūsu organizā-
ciju. Uzņēmumu  vadībā ienāk jauni 
cilvēki, kuri nezina (vai negrib zi-
nāt?), kas ir arodbiedrība. Tad nu 
mēs ejam, piesakām vizītes, mēģi-
nām stāstīt un pārliecināt, ka arod-
biedrība nav ienaidnieks, ka tās būtī-
ba nav likvidēt  uzņēmumu, ka mēs 
esam ieinteresēti, lai uzņēmums pa-
stāv, attīstās, lai cilvēkiem būtu darbs, 
lai viņiem būtu arvien lielāka alga un 
drošība. 

I.O.: - Šai labajai idejai vajag  pie-
saistīt izglītības jomu ar ministriju 
priekšgalā, lai viens no jautājumiem 
sociālajās zinībās skolās būtu par 

PAR ATBILDĪBU, 
AUTORITĀTI UN HARIZMU
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darba tiesiskajām attiecībām. 
I.S.: - Arodbiedrība „Enerģija” 

Enerģētikas Nozares ekspertu pado-
mes ietvaros veido tādas  kā aģitbri-
gādes un brauc pa tām profesionāla-
jām skolām, kur gatavo enerģētiķus, 
stāsta pēdējo kursu audzēkņiem, kas 
ir arodbiedrība, ar ko tā nodarbojas, 
par darba tiesībām un drošību, soci-
ālajām garantijām. 

I.O.: - Es uzskatu, ka arodbiedrība 
ir tilts. Es to popularizēju arī savā uz-
ņēmumā – mums ar darba devēju 
zināmā mērā ir jāstrādā kā cimdam 
ar roku. Es neesmu ieinteresēta pra-
sīt debesmannu bļodiņā ar zelta ma-
liņu, jo labi saprotu, kāda ir situācija. 
Tas atkal ir jautājums par sadarbību 
ar darba devēju. Ja man darba devējs 
sniedz informāciju par situāciju,  par 
budžetu,  tā izpildi, tad es ļoti labi sa-
protu, ko varu prasīt. 

A.A.: - Kā darba devēju motivēt 
šādu informāciju sniegt? Viņš dara 
tā, kā uzskata par pareizu. 

L.B.: -Tās ir  arodbiedrības  lielās 
iespējas izskaidrot saviem darbinie-
kiem, kāda ir situācija, kas katrā brī-
dī jāizdara, jo ne jau katram tas vadī-
tājs aizies un izstāstīs.

A.A.: - Ir tādas struktūras, kur si-
tuācija ir tik bēdīga, ka nolaižas ro-
kas. Bet cik tāls attīstības ceļš vēl jā-
iet, lai skolas absolvents, sākot strā-
dāt, uzreiz stātos arodbiedrībā? 
Diemžēl, cilvēkam pašam ir daudz 
kam jāiziet cauri, lai nonāktu pie se-
cinājuma, kas ir visvajadzīgākais. 
Mēs zinām daudzus labus modeļus, 
kurus varētu pielietot, bet kamēr 
pats līdz tam neaizdomājas – neņem 
pretī. 

I.S.: - Pirms vairākiem gadiem 
mēs nedevām piekrišanu darbinieku 
kolektīvajai atbrīvošanai, divarpus 
gadus viņi sēdēja dīkstāvē, saņemot 
algu un pārējās sociālās garantijas, 
un mēs uzvarējām. Kopš tā brīža 
mums nav bijis neviena nopietna 
konflikta.

L.M.: - Tātad arodbiedrība var iz-
cīnīt nopietnas uzvaras.

I.S.: - Gan darba devējs mūs ir no-
vērtējis, gan arī cilvēki to atzīst par 
nopietnu uzvaru.

L.B.: - Piemēram, slimnīcas val-
dei ir doti konkrēti uzdevumi no ak-
cionāru puses, tāpēc arodbiedrībai ir 
jābūt gan kā juristam, gan ekono-
mistam, jo ir jārēķina viss līdzi. 

L.M.: - Jūs šīm pārmaiņām varat 
tikt līdzi?

L.B.: - Varam, nekas cits jau neat-
liek. Ir jāiet un jārunā, piemēram, 
rezidentu sanāksmēs un ar katru in-
dividuāli Ja mēs gribam piesaistīt 
arodbiedrībai, tad tas ir jādara augst-
skolā – universitātēs, tieši pēdējos 
kursos, kad cilvēki ieiet darba tirgū. 
Jāveido pozitīvs sociālais dialogs. 
Piemēram, mums ar personāldaļu ir 
ļoti laba sadarbība. Ja ir sarežģītas si-
tuācijas, vispirms zvana man. Izru-
nājamies ar darbinieku, un konkrē-
tas darbības notiek tikai tad, ja ir jau 
visas pārrunas notikušas. 

L.M.: - Darba devēju audzināšana 
arī ir ļoti svarīga, jo vienai daļai ir no-
pietnas ētikas problēmas. Vai jūsu 
arodbiedrības būtu gatavas uz ļoti 
kardinālu rīcību, ja redzētu, ka arod-
biedrību tiesības ir apdraudētas?

I.V.: - Mēs esam tā rīkojušies, aiz 
manis bija kolektīvs, neatkāpāmies - 
uzvarējām.

I.O.: - Jā, man arī bija tāds gadī-
jums, kad pateicu – ja veiksiet šo re-
organizāciju, būs streiks, vārti būs 
ciet, un ārā neviena mašīna neiz-
brauks. Toreiz uzņēmuma vadība 
saprata, ka aiz manis stāv cilvēki, un 
kolektīvajai atlaišanai mēs piekriša-
nu nedosim. Es neesmu par strei-
kiem, tas ir galējais līdzeklis, bet, ja 
aiz manis ir cilvēki un es saprotu, kur 
eju, – varu iet arī caur sienu.

L.B.: - Jā, esam organizējuši pro-
testu akcijas un liekas, ka cilvēki 
kļūst aktīvāki. Akcijām ir jābūt re-
dzamām. Tām ir jābūt lielām, ir jā-
būt blakus LBAS vadībai, visu noza-
ru pārstāvjiem, kas arī atbalsta. Jābūt 
lielākai tautas masai, ir jācīnās vi-
siem, jebkurā nozarē strādājošajiem.

L.M.: -  Arodbiedrību līdera auto-
ritāte – tas ir smagums vai garantija, 
kā to panākt, piemēram, jaunam 
arodbiedrību līderim?

L.B.: - Tā ir ļoti liela atbildība. Pie-
mēram, LBAS mums iedeva balvu 
kā labākajai arodorganizācijai un uz-
lika  vēl lielāku atbildību. Ja esi kaut 
ko izdarījis, nākamajā reizē jau cilvē-
ki gaida ko vairāk, ka būs šī attīstība 
uz augšu. Atbildība noteikti ir jāuz-
ņemas. 

I.S.: - Ja ir runa par jaunu līderi, 
tad viņā ir jābūt pozitīvam traku-
mam, ja tas nav dots, tad nekas labs 
nebūs. Harizmai ir jābūt. Priecājos, 
ka mūsu jauniešos redzu gan gribē-
šanu, gan varēšanu to „vezumu” vilkt 
tālāk kalnā.

A.A.: - Tieši tā arī ir, jo visi cer, ka 
līderis tiks galā. Bet tas ir ļoti grūti – 
darīt tik milzīgu darbu sabiedriskā 
kārtā. Neviens jau nav tev noņēmis 
kaut gabaliņu no tiešajiem pienāku-
miem. 

L.M.: - Kā  mēs veidosim un stip-
rināsim savu solidaritāti? 

I.S.: - Parakstus savākt katrā ziņā 
ir vieglāk, nekā panākt situāciju, ka 
darbinieki iesaistās aktīvos protestu 
pasākumos. 

L.M.: - Var jau arī svētdienā orga-
nizēt akciju, bet tad  jābūt tūksto-
šiem. 

I.O.: - Jāizmanto sociālie tīkli – 
Facebook un Twitter.

L.B.: - Protesta akcija pie Saeimas 
ir tikai tāda cilvēku sanākšana. Akci-
jai jābūt tādai, lai justu. Ja mēs noblo-
ķētu 2 tiltus Rīgā kaut vai uz stundu, 
jūs domājat, ka cilvēki nepievērstu 
uzmanību? Runātu visa pasaule! 

I.V.: - Solidaritāti vajag ieaudzi-
nāt. Vienojās skolotāji, ka nelabos 
centralizētos eksāmenus, bet mate-
mātiķi ņēma un nogrāva...

I.O.: - Jābūt skaidri definētam 
mērķim un pamatojumam – kāpēc 
protestējam. 

L.B.: - Sabiedrības domāšana ir 
nepareiza. Streiko tādēļ, lai visai sa-
biedrībai būtu labāk – lai skolotāji 
varētu kvalitatīvāk mācīt bērnus, lai 
veselības aprūpe kļūst pieejamāka, 
ne jau tikai algas dēļ. 

L.M.: - Vai savās organizācijās jūs 
domājat par pakalpojumiem, kā va-
rētu jaunus biedrus piesaistīt? Kas 
mums būtu jāmaina vai no jauna jā-
veido – nozares vai varbūt LBAS lī-
menī?

I.S.: - Pabalsti ir, kas šobrīd arī ir 
nozīmīgi.

I.O.: - Cilvēkiem pietrūkst psiho-

loga, jo pārmaiņas ir visu laiku – cil-
vēks nogurst un izdeg. Būtu pat la-
bāk nozares līmenī, lai ir visiem pie-
ejams. 

I.S.: - Būtu labi, ja būtu tādi kursi 
pie LBAS, jo, tā kā es diezgan daudz 
nodarbojos ar tādu kā psihologa – 
stresa noņēmēja darbu, man vaja-
dzētu iemācīties ar saņemto negatīvo 
informāciju tikt galā ikdienā, lai es 
arī nesadegu. 

I.O.: - Līderiem vajadzētu vadības 
kursus. Būtu lietderīgi pie LBAS mā-
jas lapas izveidot foruma platformu, 
kur varētu apmainīties ar pieredzi. Ja 
kooperētos dažādas nozares, tad vei-
dotos kaut kas fantastiski labs. Man 
ir sajūta, ka mēs šobrīd esam uz me-
gaaugstceltnes, visi uz jumta sadzīti, 
un jumtam nav maliņu, un mēs gai-
dām, kuru no mums pirmo izspers 
ārā. Mēs varētu visi kopā veidot to 
maliņu, lai mēs nenokristu no tās 
augstceltnes. 

A.A.: - Ir ierobežotas iespējas stai-
gāt pa šo jumtu.  Piekrītu, ka jāveido 
savs iekšējais diskusiju  forums. 

L.M.: - Kas jums ir būtiski nepie-
ciešams, lai paveiktu kaut daļu no tā, 
par ko runājam? 

I.O.: - Laiks. 
I.S.: - Laiks, un mazliet naudas.
I.V.: - Man vajadzētu, lai vairāk 

varētu iesaistīties savu biedru pārstā-
vēšanā.

L.M.: - Kādiem mums vajadzētu 
būt, lai mēs kopā augtu un būtu stip-
rāki?

I.V.: - Mums visiem darbiniekiem 
- simtprocentīgi - ir jābūt arodbied-
rību biedriem, tikai tad mēs nākotnē 
varēsim kaut ko sasniegt.

L.B.: - Mums jābūt ļoti vienotiem 
kopēju mērķu sasniegšanai. 

I.O.: - Mums pašiem ir sevi jāmāk 
pārdot un jāstrādā ar darba devē-
jiem. Tikai sociālais dialogs un ko-
pējs darbs var uzvest mūs „stikla 
kalnā”!

I.S.: - Beidzot jātiek vaļā no „verga 
sindroma”.  Esmu to teikusi saviem 
biedriem un novēlu arī visiem pārē-
jiem – cienīsim paši sevi, ja gribam, lai 
mūs ciena, lai ar mums rēķinās kāds 
cits, tai skaitā, arī darba devējs. 

PIERAKSTĪJA S. LORENCE 

VAI ARODBIEDRĪBAS 
ŠODIEN , DOMĀJOT PAR
RĪTDIENU ,  IR GATAVAS 
PĀRMAIŅĀM?
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Nesen Apvienotajā karalistē 
notika seminārs “Arodbiedrī-
bas alianšu veidošana starp-
tautiskos uzņēmumos”. To 
organizēja Eiropas Arodbiedrī-
bu institūts (ETUI) un UNI 
Eiropa finanšu un grafiskā 
sektora pārstāvis. 

  IRĒNA LIEPIŅA,  

LSAB VICEPREZIDENTE

Nesen Apvienotajā karalistē noti-
ka seminārs “Arodbiedrības ali-
anšu veidošana starptautiskos 
uzņēmumos”. To organizēja Eiro-
pas Arodbiedrību institūts 
(ETUI) un UNI Eiropa finanšu 
un grafiskā sektora pārstāvis.

Semināra galvenais mērķis bija 
attīstīt spēju arodbiedrību aktī-

vistiem veidot stabilas, stipras un 
ilgtermiņa nacionāla un starp-
tautiska līmeņa alianses starptau-
tiskos uzņēmumos darbinieku 
aizsardzībai. ETUC pārstāvis no-
rādīja, ka arodbiedrību aktīvis-
tiem jāapgūst diplomātiskās spē-
jas, jo, cēlu mērķu vadīti, dažreiz 
darbojamies „pārāk atklāti un 
naivi”. 

Semināra laikā tika analizētas 
praktiskas problēmsituācijas un 
meklēti tām risinājumi, piemē-
ram, konfidenciāla informācija 
un tās ierobežotā aprite, valodas 
un kultūras barjeras pārrobežu 
komunikācijā. Tika izskatīta ie-
spēja, kā efektīvāk izmantot Eiro-
pas Darbinieku padomes starp-
tautisko arodbiedrību alianšu 
veidošanai un globālo līgumu 
darbinieku aizsardzībai īstenoša-
nā. 

Laiks efektīvām arodbiedrību 
aliansēm! 

Sīkāka informācija par semi-
nāru un dokumenti no semināra 
pieejami šeit: fc.runo.se/~jel/
unie_mnc2012/ 

Pagājušā gada nogalē vairākās 
Eiropas Savienības valstu 
pilsētās - Stokholmā, Berlīnē, 
Vīnē u.c. projekta “Setting 
European Standards in Wor-
kers’ Involvement” (Eiropas 
Standarti darbinieku iesaistei) 
ietvaros notika semināri. To 
mērķis bija uzlabot darbinieku 
iesaisti un ietekmi lēmumu 
pieņemšanā ES. Šo semināru 
organizēja ETUC.

  IRĒNA LIEPIŅA,  

LSAB VICEPREZIDENTE

LSAB viceprezidente I. Kalniņa 
piedalījās eskpertu grupā Stokhol-
mā kopā ar Zviedrijas, Beļģijas, 
Spānijas, Apvienotās karalistes un 
ETUI kolēģiem. Šajā darba grupā 
tika apspriests, kādi ir esošie Eiro-
pas standarti darbinieku iesaistei  
(piemēram, informēšanas un kon-
sultēšanās direktīva 2002/14/EC), 
un kā tos veiksmīgāk uzlabot un, 
galvenais, īstenot praksē. Galvenā 
uzmanība tika veltīta informēša-

nas un konsultēšanās, kā arī koplī-
guma pārrunu arhitektūrai, „nor-
mālai uzņēmuma dzīvei”, kura 
neapšaubāmi ietver arī dialogu ar 
arodbiedrību, un īpašam pārrunu 
objektam sociālo partneru starpā 
- uzņēmuma reorganizācijai, kurā 
viens no svarīgākajiem tematiem 
ir darbinieku aizsardzība un ie-
spējamās garantijas.

Galvenie secinājumi:
• ir jāatjauno Eiropas Standarti 
pilnīgākai darbinieku iesaistei – 
tiem jābūt vienkāršiem, skaidriem 
un viennozīmīgi tulkojamiem;
• galvenais un praktiski vienīgais 
veids, kā darbinieki var tikt piln-
vērtīgi iesaistīti lēmumu pieņem-
šanā, ir ar, tā saucamo, „single 
channel sistēmu” (viena pārstāvja 
sistēma jeb zviedru modelis), kurā 
darbinieku pārstāvis ir arodbied-
rība;
• jāievieš stingrāka standartu uz-
raudzība caur starptautisko arod-
biedrību tīklu un alianšu veidoša-
nu. 

LSAB PILNVAROTO KONFERENCE

Veidojam arodbiedrību alianses Darbinieku iesaistei lēmumu 
pieņemšanā jābūt lielākai 

 27. FEBRUĀRĪ NOTIKA LATVIJAS SAKARU DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS (LSAB) 

PILNVAROTO KONFERENCE, KURĀ PIEDALĪJĀS VAIRĀK NEKĀ 50 LSAB ARODAKTĪVISTI UN 

ARODORGANIZĀCIJU PRIEKŠSĒDĒTĀJI NO VISAS LATVIJAS UN VISIEM LIELĀKAJIEM LSAB 

SEKTORIEM: TELEKOMUNIKĀCIJU, PASTA, RADIO UN TELEVĪZIJAS UN INFORMĀCIJU 

TEHNOLOĢIJU SEKTORA. 

KONFERENCE SĀKĀS AR LSAB PREZIDENTES ZOJAS SEMJONOVAS UZRUNU PAR DARBA 

SAMAKSAS AKTUALITĀTĒM UN SOCIĀLI EKONOMISKAJIEM JAUNUMIEM NOZARĒ UN 

PASAULĒ, PĒC TAM VICEPREZIDENTE IRĒNA LIEPIŅA SNIEDZA PREZENTĀCIJU PAR LSAB 

2012. GADA DARBĪBAS PĀRSKATU UN 2013. GADA DARBĪBAS PLĀNU, ATBILSTOŠI LSAB 

STATŪTIEM. 

LSAB PILNVAROTO KONFERENCI BAGĀTINĀJA VIESU UZRUNAS: 

LBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS EGILS BALDZĒNS IEPAZĪSTI-

NĀJA KONFERENCES DALĪBNIEKUS AR AKTUALITĀTĒM PAR 

MINIMĀLO DARBA SAMAKSAS NOTEIKŠANU UN DARBASPĒKA 

NODOKĻU ATVIEGLOJUMIEM, SATIKSMES MINISTRIJAS SAKARU 

DEPARTAMENTA DIREKTORS EDMUNDS BEĻSKIS UZSTĀJĀS AR 

PREZENTĀCIJU PAR AKTUALITĀTĒM SAKARU NOZARĒ, VAS 

„LATVIJAS PASTS” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS MĀRIS KLEIN-

BERGS IEPAZĪSTINĀJA PASTA SEKTORA DALĪBNIEKUS AR VAS 

„LATVIJAS PASTS” ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVĀM, UN LATTELECOM 

SIA VALDES LOCEKLE, PERSONĀLA VADĪBAS DIREKTORE 

INGRĪDA RONE PREZENTĒJA SAVU VĪZIJU PAR LATTELECOM 

GROUP ATTĪSTĪBU.

PĒC DARBA SESIJAS UN VIESU UZRUNĀM SEKOJA JAUTĀJUMI UN 

PASTA SEKTORA DARBA SESIJA. 

 FOTO NO LSAB ARHĪVA
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Mēs nepārtraukti gan oficiālās 
sanāksmēs, gan kaktu sarunās 
viens ar otru runājam par nepie-
ciešamību pēc arodbiedrību 
pārmaiņām, radošuma, tēla 
spodrināšanas, esošo biedru 
noturēšanas un jaunu biedru 
piepulcēšanas. Kādam šķitīs 
muļķīgi vai nereāli, vēl kādam – 
pārdroši vai nenopietni, bet 
uzdrīkstēšos apgalvot, ka „jaunī-
bas eliksīrs” arodbiedrībām jeb 
viens no pozitīvu pārmaiņu 
virzītājspēkiem ir jaunieši.

EDGARS GRIGORJEVS, LIZDA SABIEDRISKO 

ATTIECĪBU SPECIĀLISTS, LBAS JAUNIEŠU 

PADOMES LOCEKLIS

Arodbiedrību jaunieši nav īpaša kas-
ta vai izredzētie nākotnes glābēji. 
Jaunieši ir tagadne, kas kopā ar piere-
dzējušiem kolēģiem spēj radīt papil-
dus pievienoto vērtību kāda procesa 
rezultātam un spēj citādāk raudzīties 
uz lietām. Protams, meklēt izteiktas 
atšķirības un pierādījumus jauniešu 
un citu vecumposmu darbinieku 
darba efektivitātei ir muļķīgi. Šajā 
procesā galvenais atslēgvārds ir „ko-
pā” – mums ir ko dot un gūt savstar-
pējā saskarsmē. Jēgpilnā līdzdalībā 
mēs varam rast „jaunības eliksīru” 
arodbiedrībā. Recepte ir beznosacī-
jumu atteikšanās no iedomu definī-
cijas „mēs” un „viņi”. Smelties pozitī-
vu iedvesmu un trakas idejas vienam 
no otra pat vissaspringtākajos brīžos, 
arī risinot neatrisināmas nozares po-
litikas problēmas.

„Jaunības eliksīra” receptes noslē-
pums slēpjas sadarbības formātu iz-
vēlē un pareizos nopietnības un 
plezīra daudzumos. Tikai atbildīga 
jauniešu iesaiste un aktīva līdzdalība 
arodbiedrības procesos ar laiku pie-
rādīs efektivitāti un lauzīs stereotipus 
par jauniešiem kā bezatbildīgiem un 
nepieredzējušiem vieglprātības ie-

miesojumiem. Tad arī dažiem līde-
riem būs zudis pamats bailēm par 
amatu apvērsumiem un revolūcijām 
nozarē.

Saskaņā ar Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības Jauniešu pado-
mes nolikumu jaunietis ir arodbied-
rības biedrs vecumā līdz 35 gadiem. 
No aptuveni 100 000 dažādu nozaru 
arodbiedrību biedriem visā Latvijā 
tikai 11% ir jaunieši vecumā līdz 35 
gadiem. Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrība (LIZ-
DA) apvieno vairāk nekā 32 tūksto-
šus izglītības un zinātnes darbinieku, 
no kuriem 5% biedru ir vecumā no 
19 – 30 gadiem.

Šogad ar LIZDA vadības svētību 
esam sākuši aktivizēt jaunos izglītī-
bas un zinātnes darbiniekus, lai vei-
cinātu jauniešu aktīvu iesaisti arod-
biedrības kopējās darba kvalitātes 
uzlabošanā. Tam pamatojums ro-
dams gan LIZDA V kongresa lēmu-
mā un darbības pamatvirzienos 
2010. – 2015. gadam, gan vienkāršā 
nepieciešamībā pēc „jaunības eliksī-
ra”. Mūsu iecerētais arodbiedrības 
jauniešu pamatiesaistes formāts tu-
vākajā nākotnē būs LIZDA Jauniešu 
padome. Lai līdz tam nonāktu, esam 
apzinājuši un pirmorganizācijās uz-
runājuši savus biedrus vecumā līdz 
30 gadiem. Aktīvākos interesentus 
februārī aicinājām uz pirmo sanāks-
mi Rīgā, kurā jaunieši iepazinās ar 
arodbiedrības darbības un nozares 
darbinieku interešu aizstāvības ak-
tualitātēm, kā arī jauno pedagogu 
iesaistes iespējām topošajā LIZDA 
jauniešu padomē.

LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda 
Mikiško jauniešus iepazīstināja ar 
arodbiedrības darbības prioritātēm 
2013. gadā un pārrunāja dažādus 
nozares aktuālākos jautājumus. 
LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija 
Marcinkēviča ar lielu iedvesmu jau-

niešiem pastāstīja par LIZDA vēsturi 
un aicināja aktīvi līdzdarboties arod-
biedrības darbā, lai veicinātu cienī-
gus darba apstākļus un cilvēku lab-
klājību. Par arodbiedrības biedru ju-
ridisko aizstāvību un iespējām sa-
ņemt palīdzību jauniešiem pastāstīja 
juriskonsulte Brigita Fricsone, bet ar 
biedru nelaimes gadījumu apdroši-
nāšanu un fonda piedāvājumu iepa-
zīstināja LIZDA priekšsēdētājas viet-
nieks Jānis Krastiņš.

Pirmās tikšanās noslēgumā aktīvā-
kajiem jauniešiem piedāvājām iespēju 
piedalīties saliedēšanas seminārā, lai 
veicinātu arodbiedrības jauniešu sav-
starpējo sadarbību un izvirzītu LIZ-
DA jauniešu padomes turpmākās 
darbības prioritātes. Divu dienu se-
minārs notika februāra beigās, un tajā 
piedalījās 25 jaunie speciālisti no visas 
Latvijas. Pirmo dienu veltījām „ledus 
laušanai”, iepazīšanās un Jauniešu pa-
domes komandas veidošanas aktivi-
tātēm, kā arī kopīgai atpūtai, bet otrajā 
dienā jaunieši radošās aktivitātēs un 
diskusijās definēja savas darbības 
prioritātes.

Seminārs bija izdevies, ko aplieci-
na arī dalībnieku atsauksmes un vēr-
tējums – vidēji 9,3 no 10 punktiem. 
Jaunā skolotāja no Pilsrundāles vi-
dusskolas struktūrvienības Bērstelē 
Līga Bajāre pēc semināra atzina, ka 
seminārs ir bijusi lieliska iespēja sa-
tikt domubiedrus un gūt pārliecību, 
ka neesi vienīgais „revolucionārs” 
savās domās un darbībā. „Mēs esam 
enerģijas un gribasspēka pilni kopā 
arodbiedrībā paveikt labus darbus,” 
sacīja Līga.

Savukārt Vecsaules pamatskolas 
skolotāja Līna Spēka un Bauskas 
pirmsskolas izglītības iestādes „Pa-
saulīte” skolotāja Ilze Vaičekone uz-
svēra seminārā radīto kopības sajūtu, 
kura tālākā jauniešu padomes darbī-
bā būs ļoti svarīga, īpaši izpaužoties 

katra jaunā pedagoga personīgajiem 
mērķiem.

Šis ir bijis labs sākums LIZDA jau-
niešu aktivizēšanai, tādēļ iesakām arī 
citu nozaru arodbiedrībām rast pozi-
tīvas pārmaiņas, savā darbībā aktīvi 
iesaistot jauniešus, jo „tas spēks, kas 
niecīgs pilienā, top liels un varens 
kopumā”. 

Jaunības eliksīra recepte mūsdienīgām arodbiedrībām

  JAUNĀS SKOLOTĀJAS LĪGA BAJĀRE, ILZE 

VAIČEKONE UN LĪNA SPĒKA LIZDA JAUNIEŠU 

SEMINĀRĀ

 FOTO NO LIZDA ARHĪVA

                   Soļi jauniešu  
                   aktivizēšanai 
                   arodbiedrībā:

1. Jauniešu apzināšana 
arodorganizācijās.
2. Uzrunāšana par  
iesaistes iespējām.
3. Interaktīva pirmā 
informatīvā tikšanās.
4. Aktīvo jauniešu  
saliedēšanas seminārs.
5. Regulāri un dažādi 
jauniešu pasākumi.

5

   LIZDA JAUNIEŠI SALIEDĒŠANAS SEMINĀRĀ

 FOTO NO LIZDA ARHĪVA
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Projekts ir sadalīts divos blo-
kos: Ziemeļvalstu – Sanktpēter-
burgas un Ziemeļvalstu – Latvi-
jas bloks. Ziemeļvalstu – Latvi-
jas bloku projektā koordinē 
LBAS. 

LIENE LIEKNA

Šis projekta bloks, balstoties uz 
Ziemeļvalstu – Krievijas – Latvijas 
robežu tīklu, nodrošinās Darba 
likuma, saistīto noteikumu un di-
rektīvu praktisku piemērošanu kā 
darbiniekiem, tā arī darba devē-
jiem un valsts atbildīgajām insti-
tūcijām Latvijā. Tas ir būtisks solis 
zināšanu un pieredzes apmaiņai 
trīspusējas Ziemeļvalstu – Baltijas 
iniciatīvas veicināšanai un attīstī-
bai nākotnē.

PAMATOJUMS
LBAS juristi tāpat kā Valsts Darba 
inspekcija (VDI) ik dienu konsul-
tē un palīdz gan arodbiedrību 
biedriem, gan citiem strādājoša-
jiem, kuri cieš no darba devēja 
prettiesiskās rīcības darba vietā. 
Daudzos gadījumos abām pusēm 
– darbiniekiem un darba devē-
jiem nav bijusi izpratne par to, kā 
piemērojami likumā minētie no-
teikumi. Juristi saka, ka darbinie-
ku un darba devēju nezināšana li-
kumu piemērošanā nereti noved 
pie gala iznākuma – tiesas. Visas 
šīs problēmas galvenokārt rodas 
no darbinieku un darba devēju in-
formēšanas, konsultēšanas un so-
ciālā dialoga trūkuma.

MĒRĶIS 
ir izstrādāt metodisko materiālu, 
kas aizstās esošo informēšanu un 
konsultēšanu saskaņā ar darba tie-
sību jautājumiem un to praktisko 
piemērošanu.

Šis metodiskais materiāls tiks sa-
dalīts divās daļās:
• pirmajā daļā tiks apkopoti liku-

mā noteiktie normatīvi, kas attie-
cas uz darba tiesībām;
• otrā daļa – praktiska informāci-
ja, kas skaidros sistēmu un veidus, 
kā labāk aizsargāt savas tiesības 
praksē. Šo materiālu varēs lejuplā-
dēt interneta vietnē www.darba-
tiesibas.lv.

Vēl viens šī projekta mērķis un sa-
sniedzamais rezultāts ir veicināt trīs-
pusējas vienošanās slēgšanu starp 
LBAS, Latvijas Darba devēju konfe-
derāciju (LDDK) un VDI par sadar-
bību informēšanas un konsultēšanas 
problēmu risināšanā. 

LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS
• 2012. gada oktobrī, projekta atklā-
šanas sanāksme Sanktpēterburgā. 
• 2012. gada novembrī - decembrī, 
kompānijas SKDS iepriekš veikto 
aptauju jautājumu par strādājošo 
Darba likuma un nodarbinātības 
noteikumu praktisku piemērošanu 
apkopošana un analizēšana.
• 2012. gada decembrī - 2013. ga-
da janvārī, SKDS aptauju rezultā-
tu identificēšana.

TUVĀKĀS AKTIVITĀTES
2013. gada februārī - aprīlī, situā-
cijas izvērtēšana un labās prakses 
apmaiņa, organizējot tikšanos, 
kurā piedalās LBAS, pieaicināti 
juristi, VDI, LDDK un “Ilgtspējas 
indeksa” pārstāvji. 2013. gada mai-
jā notiks apaļā galda diskusija, kurā 
piedalīsies LBAS, LDDK, VDI, pieai-
cināti eksperti, Sanktpēterburgas 
arodbiedrību universitātes eksperti 
un Ziemeļvalstu arodbiedrību ek-
sperti. Diskusijā tiks prezentētas pro-
jektā veiktās aktivitātes un metodis-
kā materiāla satura projekts.

2013. gada jūnijā notiks divi pilot-
kursi metodiskā materiāla satura uz-
labošanai. 2013. gada augustā norisi-
nāsies projekta noslēguma forums, 
kura provizoriskā darba kārtība ie-
tvers: metodiskā materiāla prezentē-
šanu, diskusiju un foruma noslēgu-
mā iespējamās vienošanās par trīs-
pusēju sadarbību parakstīšana ar 
LDDK un VDI.

PROJEKTA ILGUMS: oktobris, 
2012 - septembris, 2013.

LBAS 2012. gada nogalē uzsāka 
īstenot projektu, kura mērķis ir 
stiprināt LBAS ietekmi Trīspusē-
jā dialogā nacionālajā līmenī. 
Projektā ir izvirzīti sasniedza-
mie rezultāti: LBAS iesniegto 
likumprojektu pieņemšana 
nacionālā līmenī; Ģenerālvieno-
šanos slēgšana; noslēgto koplī-
gumu skaita pieaugums un 
jaunu arodorganizāciju izveido-
šanās uzņēmumu līmenī.

KĀPĒC ŠĀDS PROJEKTS?
LBAS ir sociālais partneris Na-
cionālajā trīspusējā sadarbības 
padomē (NTSP), kas koordinē 
un organizē trīspusējo sociālo 
dialogu starp darba devēju orga-
nizācijām, valsts iestādēm un 
arodbiedrībām, lai panāktu sa-
vas intereses sociālo un ekono-
misko jautājumu risināšanā un 
aizsargātu sociālo stabilitāti val-
stī. 

Diemžēl nereti NTSP mērķi 
neatbilst realitātei un daudzas 
iniciatīvas, kas nāk no sociāla-
jiem partneriem, netiek uzklau-
sītas un/vai lēmumi tiek pie-
ņemti aiz „aizvērtām durvīm”. 
Taču joprojām NTSP ir vienīgā 
platforma, lai iestātos par cienī-
gu darbu strādājošajiem, aizstā-
vētu strādājošo intereses, vairo-
tu koplīguma lomu un iesaistītos 
politikas veidošanā nacionālā lī-
menī.

Projekta aktivitāšu ieviešana 
tiek uzsākta ar ārējās komunikā-
cijas izvērtējumu, ar mērķi izpē-
tīt LBAS kā valdības sociālā 
partnera līdzšinējā snieguma 
novērtējumu prioritārajās ietek-

mes pusēs (valdība, darba gru-
pas, Saeima, NTSP). Izpētes uz-
devumi:
• Novērtēt esošo NTSP lomu in-
stitucionālajā sistēmā un anali-
zēt LBAS līdzšinējās darbības 
vērtējumu NTSP un citās priori-
tārajās ietekmes pusēs, pētot tā-
dus aspektus kā iniciatīvu un 
priekšlikumu kvalitāti, sadarbī-
bu un komunikāciju.
• Identificēt būtiskākās problē-
mas līdzšinējā LBAS sadarbībā 
ar prioritārajām ietekmes pu-
sēm.
• Izstrādāt rekomendācijas turp-
mākajai LBAS rīcībai (t.sk., dis-
kusijai par NTSP vietu institu-
cionālajā sistēmā), sadarbojoties 
un komunicējot ar prioritārajām 
ietekmes pusēm.

Plānots, ka šīs izpētes rezultā-
tu apkopojums un rekomendāci-
jas tiks prezentētas konferencē 
šā gada 9. maijā. Šajā konferencē 
tiks uzaicināti piedalīties arī so-
ciālie partneri - Latvijas Darba 
devēju konfederācijas un valdī-
bas pārstāvji. Konferencē pieda-
līsies arī projekta partneri – 
arodbiedrību konfederācijas LO 
Norway speciālisti, lai dalītos 
pieredzē un rekomendācijās 
LBAS kā sociālā partnera ietek-
mes stiprināšanā.

Ar projekta aktivitāšu pārska-
tu varat iepazīties vietnē http://
www.lbas.lv/projects Projekta 
ilgums: 2012. gada novembris – 
2014. gada oktobris.

Jāatzīmē, ka arī LDDK realizē 
Cienīga darba un trīspusējā dia-
loga fonda projektu „Nozaru so-
ciālā dialoga uzlabošana”. Pro-
jekta ieviešanas periodā LDDK 
veicinās divpusēju nozaru soci-
ālo dialogu starp rūpniecības 
asociācijām un nozares arod-
biedrībām, stiprinās nozaru trīs-
pusējo sociālo dialogu - rūpnie-
cības asociācijas līdzdalību na-
cionālajā trīspusējās sadarbības 
padomē un apakšpadomēs, kā 
arī uzlabos izpratni par cienīga 
darba jautājumiem un nodroši-
nās cienīgu darbu. 

ARODBIEDRĪBU  
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA 
TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ

Darba tirgus attīstība  
demokrātiskās sabiedrībās: 
trīspusējā sociālā partnerība 
Ziemeļeiropā

Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda (Innovation Norway) projekts  
                                                                                                (Nr.KNRIN-2012/104535) 

Ziemeļvalstu Ministru padomes NORDEN projekts
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EIROPAS SAVIENĪBĀ

NATAĻJA MICKEVIČA,  

EIROPAS TIESĪBU UN POLITIKAS  

DOKUMENTU EKSPERTE

FISKĀLĀS POLITIKAS  
ATBILSTĪBA ES LĪGUMAM
Saistībā ar taupības politiku pieņem-
šanu, Eiropas Savienībā (ES) parādās 
daudz jautājumu par to, cik leģitīmi 
un demokrātijas principiem atbilsto-
ši ir Starptautiskā Valūtas fonda 
(IMF), Eiropas Centrālā Bankas 
(ECB) un Eiropas Komisijas (EK) 
pieņemtie lēmumi.

Eiropas Arodbiedrību konfederā-
cijas (ETUC) ikgadējā juristu konfe-
rencē NETLEX 2012. gada decembrī 
Austrijas tiesību eksperts Lukas 
Oberndorfer uzstājās ar prezentāciju 
par ES ekonomiskās politikas atbil-
stību ES līgumam. Prezentācijā ek-
sperts norādīja, ka  Līguma par ES 
126. pants nesniedz tiesisku pamatu 
EK kompetences paplašināšanai un 
aktivitātēm saistībā ar jauno starp-
valdību finanšu līgumu ("fiscal com-
pact"). Tādējādi EK atbalstītajai tau-
pības politikai nav tiesiska pamata.

Eksperts aicināja arodbiedrības 
pārstāvjus iniciēt vienu no Līguma 
par ES pārkāpšanas procedūrām:
•iesniedzot prasību ES tiesā, ar lūgu-
mu sniegt prejudiciālu nolēmumu 
par EK virzīto ekonomisko politikas 
iniciatīvu atbilstību Līgumam par 
Eiropas Savienību;
•rīkojot protesta pasākumus pret Lī-
guma par ES neievērošanu;
•iniciējot veikt EK un Padomes lē-
mumu Subsidiaritātes testa kontroli 
un lēmuma atcelšanas procesu. 

KOPLĪGUMU  
PĀRRUNAS PAR ALGĀM
Viena no šī brīža prioritātēm ir al-
gu līmeņu attīstība ES un kolektī-
vās pārrunas par algu noteikšanu. 
Šobrīd pamatā tiek apspriesti trīs 

aspekti, kuri pēdējā laikā piedzīvo-
ja izmaiņas dalībvalstu koplīgumu 
slēgšanas regulējumā: 
•virkne valstu pārgāja no centrali-
zētas koplīgumu pārrunu sistēmas 
uz vietējo (uzņēmuma līmeni);
•daudzviet atcelta automātiska 
koplīgumu pagarināšana (pēc kop-
līguma termiņa beigām);
•ir mazināti minimālās algas no-
teikšanas standarti.
Kompetence risināt ekonomiskos 
un finanšu jautājumus pāriet no 
valstu nacionālā līmeņa uz EK un 
Eiropas Padomes (EP) līmeni. Tā-
pat arī kompetence lemt par algu 
līmeni un indeksāciju ir nodota 
Eiropas līmenim. EK pieņēma da-
lībvalstu algu rekomendācijas: 17 
no 27 valstīm saņēma rekomendā-
cijas algu regulēšanai (16 no tām ir 
negatīvas ar ieteikumiem par algu 
pazemināšanu). Ir skaidrs, ka ir 
nepieciešami Eiropas līmeņa no-
teikumi, lai līdzsvarotu dažādu val-
stu ekonomisko situāciju un algu 
līmeņus. Taču arodbiedrības uz-
skata, ka ir izvēlēta nepareiza me-
tode. ETUC eksperti ierosina jau-
nu stratēģiju, kuras ietvaros arod-
biedrības pašas ievieš Eiropas lī-
meņa vadlīnijas algu līmeņa 
regulēšanai, un iesaka arodbiedrī-
bām aktīvi iesaistīties Eiropas lī-
meņa institūcijās un darba grupās, 
kuras apspriež algu tendences.
Saistībā ar koplīgumu pārrunām 
par algām 2013. gada 1. februārī 
tika organizēta  EK Nodarbinātī-
bas komitejas (EMCO) Trīspusējā 
viedokļu apmaiņas tikšanās par al-
gu regulējuma attīstību. Tikšanos 
iniciēja EK un uzaicināja Eiropas 
sociālo partneru pārstāvjus dalīties 
ar savu viedokli par algu līmeņa si-
tuāciju ES. 

SDO secināja, ka vairākās ES 
valstīs ir iespēja palielināt mini-
mālās algas, nenodarot kaitējumu 
ekonomikai. Taču sociālie partne-
ri savas uzstāšanās laikā asi kriti-
zēja šo EK iniciatīvu, redzot tajā 
Komisijas vēlmi un nodomu ie-
jaukties sociālo partneru autono-
mijā algas noteikšanā. Šobrīd Lī-
guma par ES darbību 153. pants 
nesniedz EK kompetenci regulēt 
algas nosacījumus dalībvalstīs. 
Ņemot vērā, ka vairākās valstīs EK 
saistībā ar budžeta deficītu ieteica 
taupības politikas, sociālie partne-

ri uzskata, ka sarunas par algu at-
tīstīšanu liecina par EK nodomu 
palielināt savu kompetenci iejauk-
ties algu līmeņa noteikšanā un uz-
spiest taupības politikas. Vienlai-
kus vairākās ES dalībvalstīs (pie-
mēram, Skandināvijas valstīs) mi-
nimālās algas noteikšana ir sociālo 
partneru kompetencē.

Eiropas līmeņa darba devēju pār-
stāvji (Business Europe) stingri iestā-
jas pret trīspusējo algu diskusiju, uz-
skatot, ka šis nav temats, kuru var 
apspriest šādā veidā. Savukārt ETUC 
uzskata, ka šādas pārrunas ir nepie-
ciešamas, taču tām jāizvēlas atbils-
tošs sarunu formāts. ETUC uzsvēra, 
ka Eiropas ekonomikas krīzē nav 
vainojams algu līmeņa kāpums, bet 
gan tirgus neprasmīga regulēšana. 
Līdz ar to nav nepieciešams runāt ti-
kai par algām krīzes problēmu risi-
nāšanā, bet jāveido diskusijas par 
tirgus pārvaldi. ETUC eksperti uz-
svēra, ka jebkurās sarunās par algām 
ir jārunā par reālajām, nevis nomi-
nālajām algām.

NODARBINĀTĪBAS  
PAKETE 
Taupības politikas un krīze veicina 
bezdarbu un nedrošību sociālajā jo-
mā. ES bezdarba līmenis ir sasnie-
dzis 25 miljonus cilvēku, 5,5 miljoni 
no tiem ir jaunieši. Pieaug sasprin-
gums pilsoņu vidū un EK pasākumu 
kritika. Vienlaikus Eiropas 2020 
mērķis ir 75% nodarbinātība darba 
tirgū. Rezultātā EK pieņēma nodar-
binātības pasākumu paketi (Em-
ployment package) - ceļā uz nodar-
binātības atveseļošanos, ar mērķi at-
balstīt darbavietu izveidi, atjaunot 
darba tirgus dinamiku un veicināt 
labo pārvaldi.

KRĪZES IETEKME UZ  
NACIONĀLAJĀM DARBA 
TIESĪBĀM
Galvenie darba tiesību grozījumu 
jautājumi ES dalībvalstīs ir darba 
laiks, netipiskie darba līgumu veidi, 
kolektīvā atlaišana, koplīgumu slēg-
šanas brīvība un arodbiedrību tiesī-
bas. Reformas ne vienmēr tika iz-
strādātas un pieņemtas, ievērojot 
demokrātisku likumdošanas proce-
su un konsultācijas ar sociālajiem 
partneriem. 
Dalībvalstu darba tiesību reformās 
bieži trūkst saikne starp reformām 

un krīzi. Ko darīt? ETUC eksperti 
aicina dalībvalstu arodbiedrības iz-
mantot tiesiskās apstrīdēšanas pro-
cedūras, pieprasīt veikt juridiskos iz-
vērtējumus un atzinumus (piemē-
ram, atzinumi no SDO (Grieķijas 
gadījums) vai ES tiesas (Portugāles 
vēršanās ES tiesā pēc prejudiciālā 
nolēmuma par Portugāles valdības 
taupības politikām). Piemēram, šo-
brīd Eiropas Cilvēktiesību tiesā ir sa-
ņemti 80 pieteikumi saistībā ar da-
lībvalstu veiktajiem tiesību uz pensi-
ju ierobežojumiem (lietas: T-532/11, 
C-102, C-370/12 Pringle v Ireland.)

DARBA LAIKA  
DIREKTĪVAS PĀRSKATĪ-
ŠANAS AKTUALITĀTES
Pēdēja posma diskusija Darba lai-
ka direktīvas pārskatīšanas ietvaros 
notika par šādiem punktiem:
•dežūras darba laiks;
•prombūtne saistībā ar slimību un 
ikgadējā atvaļinājuma regulējums 
(vai personai, kura slimo, slimības 
laikā turpina uzkrāties periods ik-
gadējā apmaksātā atvaļinājuma 
piešķiršanai);
•kompensējoša atpūta;
•atskaites periods (pagarināt at-
skaites periodu no četriem mēne-
šiem uz 12 mēnešiem ar likumu);
•atkāpes iespējas;
•darba un ģimenes dzīves savieno-
šana;
•autonomo un vadības darbinieku 
darba laika regulējums.

Vienošanās netika panākta, un 
uz šo brīdi pārrunas tika pārnes-
tas uz abu sociālo partneru vadī-
bas līmeni politiska lēmuma pie-
ņemšanai. Ja sociālie partneri ne-
vienosies, EK veiks Direktīvas ie-
tekmes novērtējumu, kas 
Direktīvas normu pārskatīšanu 
pagarinās vēl vairāk.  

SDO secināja, ka 
vairākās ES valstīs ir 
iespēja palielināt 
minimālās algas, 
nenodarot kaitējumu 
ekonomikai.
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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

ETUC - 40

Atzīmējot Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas (ETUC) 40 darbī-
bas gadu jubileju, 28. janvārī 
Madridē notika ETUC organizēta 
augsta līmeņa konference ar 
nosaukumu „Godinot pagātni, 
raudzīties nākotnē”.

SANITA LORENCE

Tika apspriestas vairākas tēmas: Ei-
ropas sociālā dimensija - kā mēs to 
varam padarīt skaidrāku un sapro-
tamāku; Eiropas ekonomiskā pār-
valdība – vai tā veicina ilgtspējīgu 
izaugsmi un nodarbinātību; demo-
krātija – pilsoņu, darbinieku un 
arodbiedrību loma īstā ekonomiskā 
un monetārā savienībā. Konferencē 
piedalījās vairāk nekā 250 dalībnie-
ki - Eiropas arodbiedrību līderi un 
Eiropas institūciju vadītāji. Konfe-
rences laikā tika prezentēts arī jau-
nais ETUC vizuālās atpazīstamības 
zīmols.

ETUC jubilejas konferenci atklā-
ja Ignacio Fernandez Toxo, ETUC 
prezidents un CC.OO ģenerālsek-
retārs, Candido Mendez, UGT-E 
ģenerālsekretārs, un Maria Fatima 
Banez Garcia, Spānijas Nodarbinā-
tības un sociālās aizsardzības minis-
tre. 

Lāslo Andors, Eiropas nodarbi-
nātības, sociālo lietu un iekļauša-
nās komisārs savā runā „Eiropieši 
grib un ir pelnījuši monetāro savie-
nību ar cilvēcisku seju” uzsvēra, ka 
bezdarba līmenis daudzās ES valstīs 
šodien ir rekordaugsts, notikusi po-
larizācija starp finansiāli spēcīgāka-
jām un vājākajām Eiropas valstīm. 
Ir nepieciešama izšķiroša rīcība, ie-
viešot garantijas jauniešiem, kuras 
paredz Jauniešu nodarbinātības pa-
kete, kas pieņemta Eiropas komisijā 
pagājušā gada decembrī. Prioritātei 
jābūt darbavietu radīšanai, ieguldot 
cilvēkkapitālā, īpaši jaunatnes ga-
rantiju īstenošanai ir nepieciešams 
spēcīgs Eiropas Sociālā fonda finan-
sējums nākamajā plānošanas perio-
dā. 

Komisārs L. Andors atzina, ka 
vienotas valūtas ieviešana Eiropas 

Kopienā nav nepareiza ideja. Taču 
monetārajai savienībai trūka instru-
mentu, lai novērstu destabilizējošu 
nelīdzsvarotību, spēju  reaģēt uz fi-
nanšu krīzi un pasargātu sevi no 
spekulatīva spiediena; nebija instru-
mentu, lai nodrošinātu, ka visi mo-
netārās savienības dalībnieki var 
saglabāt savu izaugsmes potenciālu, 
vai atgūt to pēc krīzes. 

Martins Šulcs, Eiropas Parla-
menta prezidents, runā uzsvēra, ka 
50% jauniešu Eiropā bez darba, un 
tas ir liels kauns:  “Mūsu visu galve-
nais uzdevums ir radīt jaunas darba 
vietas jauniešiem. Taupība un sa-
mazināšana, kuru rezultātā cieš 
darbinieki un  iedzīvotāji, nav īstais 
risinājums šajā Eiropai grūtajā situ-
ācijā, tā nav Eiropa, kādu es vēlētos 
redzēt!
Mums vajag gan budžeta disciplī-
nu, gan investīcijas, gan konkrētus 
darbus, tāpēc jaunajam ES budže-
tam jābūt vērstam uz atbilstošu ko-
hēziju, izglītību, inovācijām. Arod-
biedrībām ir jāizdara spiediens uz 
nacionālajiem lēmumu pieņēmē-
jiem gudru lēmumu pieņemšanai, 
lai finanses tiktu investētas konkrē-
tos projektos, kas veicina Eiropas 
izaugsmi un rada jaunas darba vie-
tas.”

ETUC viedoklis ir, ka Eiropas 
jaunā ekonomiskā pārvaldība šo-
brīd ir attīstījusies, balstoties uz 
kļūdainiem pieņēmumiem - uz 
bargās taupības pieejas, kura iznī-
cina iekšējo pieprasījumu un no-
ved daudzus līdz bankrotam, kura 
grūž miljonus darbinieku bezdar-
bā, kur daudzas neaizsargātas gru-
pas ienirst nabadzībā, kur pakāpe-
niski tiek būvēti slēptie parādi, kuri 
būs jāmaksā nākošajām paaudzēm 
– t.i. parādi par neinvestētajām 
valsts precēm – kā izglītību, veselī-
bas aprūpi, slimnīcām, transportu, 
tiesiskumu utt. – un kuri draud ar 
ilgu termiņu.

ETUC agri nosodīja plaši izpla-
tīto kļūdu – apņēmīgo taupību 
ekonomiskās krīzes laikā. Šodien 
Starptautiskā Valūtas fonda ekono-
misti ir atzinuši šo kļūdu. 

Olli Rēns, Eiropas un monetāro 
lietu komisārs, Eiropas Komisijas 
viceprezidents,  savu uzstāšanos 
sāka ar to, ka Eiropas integrācijas 
vēsturē arodbiedrībām ir bijusi cen-
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trālā loma sociālā un ekonomiskā 
modeļa veidošanā un ka viņam nav 
šaubu, ka tā būs arī turpmāk. 

Komisārs pauda oficiālu vie-
dokli, ka Eiropas Komisija ir gata-
va īstenot trīspusēju sociālo dialo-
gu ar sociālajiem partneriem par 
politiku, kas uzlabotu Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju un tās 
spēju radīt darbavietas. 

Konferences noslēgumā ETUC 
ģenerālsekretāre B. Segola norādī-
ja, ka sociālā dimensija nevar pa-
stāvēt kopā ar ar sliktu pārvaldī-
bu. Laba pārvaldība nozīmē – 
pārvaldība, kas vērsta uz cilvēku 
labklājību, labu nodarbinātību, 
vairāk vienlīdzības, taisnīgu no-
dokļu politiku un investīcijām. 
Mēs visi vēlamies sociālo dialogu, 
atgādināja B. Segola: “Visi par to 
runā: iestāžu vadītāji, politiķi, bet 
tam ir jābūt realitātē. Valsts līmenī 
tas nozīmē, ka jābūt diskusijām 
starp arodbiedrību, darba devē-
jiem un valdību, un valdībai ir jā-

rod risinājumi, ieklausoties arod-
biedrībās,  un tāpat ir jābūt Eiro-
pas līmenī. Sociālais dialogs nevar 
būt tikai triks. Tā nevar būt tikai 
jauka viedokļu apmaiņa, kurā mēs 
sniedzam atzinumu. Mēs vēla-
mies būt konstruktīvi, taču vēla-
mies būt uzklausīti, un tas ir ļoti 
liels izaicinājums. Ir ļoti daudzas 
lietas, kas mums ir jāmaina, lai re-
dzētu šādu sociālo dialogu kļūs-
tam par  realitāti.

Draugi, man pēc šodienas ir 
pilnīgi skaidrs, ETUC ir šeit, lai 
paliktu. Eiropas arodbiedrību 
konfederācija ir šeit, lai kļūtu stip-
rāka, un tas ir svarīgāk nekā jeb-
kad agrāk, kopš mēs strādājam 
kopā ES līmenī. 

Es zinu, jūs zināt, mēs zinām, 
viņi visi zina, ka Eiropas arod-
biedrības nav kaut kas no pagāt-
nes. Tās ir ir daļa no demokrātijas. 
Arodbiedrības ir daļa no nākot-
nes. Iesim uz priekšu ar šo domu 
nākamos četrdesmit gadus.” 


