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LBAS JAUNIEŠI – PAR VESELĪGIEM DARBA APSTĀKĻIEM
30. aprīlī ap 40 dažādu LBAS
dalīborganizāciju jaunieši, Latvijas Studentu apvienības pārstāvji
un Sporta akadēmijas studenti
vingrošanas akcijā pie Ministru
kabineta atgādināja par veselīgiem darba apstākļiem.
SANITA LORENCE

LBAS Jauniešu padome šo akciju rī-

koja par godu Darba svētkiem 1.
maijā, lai vērstu darba devēju un valdības uzmanību uz darbinieku tiesībām strādāt veselīgos darba apstākļos un saņemt taisnīgu darba samaksu.
Vingrošana ir veselīga dzīvesveida pamats, ko var piekopt katrs darbinieks. Savukārt veselīgi apstākļi un
taisnīga samaksa ir cienīga darba

pamats, ko var nodrošināt darba devēji un valdība. Tādēļ arodbiedrību
jaunieši aicina darba devējus un valdību sociālā dialoga ceļā ikvienam
darbiniekam nodrošināt cienīgu
darbu.
Latvijā darbinieki strādā garas un
smagas darba stundas par niecīgu
atalgojumu. Darbā gūtais nogurums
un izdegšanas līmenis salīdzinājumā

ar citām Eiropas valstīm ir viens no
augstākajiem. Strādājošajiem nākas
saskarties ar nedrošiem un kaitīgiem
darba apstākļiem, darbu bez līguma
vai ar prettiesiskiem noteikumiem,
aplokšņu algām, zemu atalgojumu,
pārmērīgu spiedienu un bailēm norādīt darba devējam par savām tiesībām uz veselīgiem darba apstākļiem
un taisnīgu samaksu.

LBAS – STINGRI PAR DARBA LIKUMU
Darba lietu trīspusējās apakšpadomes sēdē 9. maijā tikās
LBAS, Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) un
Labklājības ministrijas pārstāvji, lai apspriestu strīdīgos
grozījumus Darba likumā. LBAS
stingri pastāvēja par 110. panta
atstāšanu Darba likumā.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Egīls Baldzēns: „Mēs arī turpmāk
aizstāvēsim savas pozīcijas, ka darbinieka – arodbiedrības biedra atbrīvošana no darba ir jāsaskaņo ar
arodbiedrību.”
DLTSA sēdes laikā puses nespēja vienoties par DL 110. pantu –
kādos gadījumos nepieciešama saskaņošana ar arodbiedrību, ja darba devējs grib uzteikt darbu darbiniekam – arodbiedrības biedram.
LM saskaņošanas laikā nāca klajā
ar priekšlikumu, ka saskaņošana ar

arodbiedrību pirms atbrīvošanas
no darba nepieciešama tikai vēlētām arodbiedrības amatpersonām,
pārējos gadījumos darba devējam
būtu nepieciešams tikai konsultēties ar arodbiedrību.
Pirms DLTSA sēdes LDDK un
LBAS bija vienojušās par Darba likuma 68. pantu, ka piemaksas par
virsstundu darbu var aizstāt ar
kompensējošu atpūtu, ja tā ir paredzēts koplīgumā. Taču DLTSA sēdes laikā darba devēji šo kompensējošās atpūtas principu vēlējās
paredzēt daudz plašāk jau darba
līgumā, kam arodbiedrības nepiekrita. Arī LM nostājās darba
devēju pusē, jo koplīgumu pārklājums esot nepietiekams. LBAS savukārt norādīja, ka tas tieši stimulētu jaunu, abām pusēm izdevīgu
koplīgumu noslēgšanu.
Darba devēji uzstāja uz 50%
apmaksu virsstundām, kam LBAS

kategoriski nepiekrita, jo tas samazinātu jau tā nelielo reālo darba samaksu. Arodbiedrības pauda
viedokli atstāt virsstundu apmaksu līdzšinējā – 100% apjomā.
Sanāksmē tika nolemts diskusiju par Darba likuma 68. un 110.
pantu turpināt nākamajā DLTSA
sēdē jūlija sākumā. LM deva uzdevumu darba devēju un darbinieku
pusēm līdz tam vienoties par šiem
jautājumiem. LM piedāvāja kompromisa variantu DL 68.panta sakarā – diferencēt piemaksu apmēru, piemēram, par 2 pirmajām
stundām maksājot 50%, un par
nākamajām virsstundām – maksāt
lielāku atlīdzību. Valsts puse vēl
piebilda, ka par atlīdzības samazinājumu par virsstundām ir paredzēts diskutēt arī Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plānā.
LBAS priekšsēdētāja vietnieks
Egīls Baldzēns: „LBAS pozīcija ir

skaidra – nevar skatīt virsstundu
apmaksu atrauti no darba ražīguma līmeņa un darbiniekiem augstajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas
Latvijā ir 11%, bet Lietuvā 3% un
Igaunijā 2,8%.”

ŅEMOT VĒRĀ ARODBIEDRĪBAS BIEDRU
INICIATĪVAS, ĪPAŠI
VIDZEMĒ UN ZEMGALĒ,
LBAS RĪKOS PROTESTA
VĒSTUĻU AKCIJU DARBA
TIESĪBU AIZSTĀVĪBAI.
TĀDĒĻ SEKOJIET
INFORMĀCIJAI LBAS
INTERNETA VIETNĒ
WWW.ARODBIEDRIBAS.LV

JURIDISKĀ LAPPUSE
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AUGSTĀKĀS TIESAS ATZIŅAS
LIETA NR. SKC - 2031/2012

Prasības celšanas termiņa tecējuma sākums, ja darba līgums uzteikts darbinieka darbnespējas
laikā
Darba likuma 103.panta trešā
daļa tieši saistās ar šā likuma 109.
panta trešo daļu, kas noteic, ka
darba devējam nav tiesību uzteikt
darba līgumu darbinieka pārejošas
darbnespējas laikā. Darba līguma
uzteikums darbinieka darbnespējas laikā vērtējams kā Darba likuma 109.panta trešās daļas pārkāpums.
Darba likuma 103.panta trešā
daļa ļauj darba devējam tiesiskā
veidā aizsargāt savas intereses, izsniedzot uzteikumu pēc darbinieka darbnespējas izbeigšanās, tādēļ
Senāts atzīst, ka darba devējs, izsniedzot uzteikumu darbinieka
darbnespējas laikā, nav rīkojies labā ticībā.
Uzteikums tiesiski var būt izsniegts pirmajā dienā pēc darbinieka darbnespējas beigām, tad arī

sākas Darba likuma 122.pantā noteiktais viena mēneša termiņa tecējums prasības celšanai tiesā.

LIETA NR. SKC-1327/2012

Ierēdņa prasījuma par piemaksas
piedziņu pakļautība
Tiesiskās attiecības ierēdņu un
Probācijas dienesta starpā regulē
Administratīvā procesa likuma
normas, līdz ar to arī jautājums par
viņas darba samaksu izskatāms šajā likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt pieteikums par piemaksu piešķiršanu par 2007.gadu jau iesniegts administratīvajā tiesā un
prasījums formulēts kā pieteicējai
labvēlīga administratīvā akta izdošana.
Senāta ieskatā, konkrētā lieta
vispārējās jurisdikcijas tiesā izskatīta pārkāpjot pakļautības noteikumus, tādēļ tiesas spriedums atceļams un atbilstoši Civilprocesa likuma 223.panta 1.punktam tiesvedība lietā izbeidzama.

LIETA NR. SKC–1325/2012

Darba nespējas apliecinājums
Darba likuma 101.panta pirmās
daļas 7.punkts vispārīgi nosaka to,
ka jābūt ārsta apliecinājumam par
darbinieka spējām veikt nolīgto
darbu veselības stāvokļa dēļ. Savukārt Ministru kabineta noteikumi
Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” konkretizē Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punkta saturu. Tas, ka
prasītāja obligātās veselības pārbaudi veicis ģimenes ārsts, nevis
arodslimību speciālists, nevarēja
palikt nepamanīts darba devējam,
iepazīstoties ar prasītāja iesniegto
obligātās veselības pārbaudes karti.
Tiesai nebija nepieciešama plašāka
obligātās veselības pārbaudes kartes satura izvērtēšana un apstākļu
noskaidrošana, kādā šī karte tika
aizpildīta un iesniegta darba devējam, jo šie apstākļi nevar legalizēt
juridiski nederīgu dokumentu
Darba likuma 101.panta pirmās
daļas 7.punkta izpratnē, radot pusēm tiesiski saistošas sekas.

LIETA NR. SKC–1402/2012

Civillikuma normu piemērošana
darba līguma noteikumu iztulkošanā
No Darba likuma 68.pantā ietvertā regulējuma izriet, ka likumdevējs imperatīvi noteicis darbiniekam obligāti izmaksājamo piemaksu minimālo apmēru, bet jautājumu
par
piemaksas
palielināšanu, atstājis darba devēja
un darbinieka vai arodbiedrības ziņā. Ja puses nevar vienoties par
darba līgumā lietoto vārdu virsstundu darbu apmaksa „pēc divkāršas likmes” nozīmi, tad šī noteikuma iztulkošanai piemērojams
Civillikuma 1504.-1510.pants.

LIETA NR. SKC–1226/2012
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Uzteikuma atbilstības Darba likuma 101.panta pirmās daļas
1.punktam izvērtēšana
Izšķirot jautājumu par uzteikuma atbilstību Darba likuma 101.
panta pirmās daļas 1.punktam, tiesai bija jāpārliecinās, ka: 1) darbinieks pārkāpis darba līgumu vai
noteikto darba kārtību, 2) pārkāpums izdarīts bez attaisnojoša iemesla, 3) pārkāpums ir būtisks.

Ņemot vērā, ka darba devējas
uzteikumā norādītie prasītāja pārkāpumi kopumā ir veidojuši pamatu darbinieka atlaišanai, tiesai
bija jāizvērtē katra no uzrādītajiem
pārkāpumiem atbilstība iepriekšminētajiem kritērijiem.
Vienlīdz svarīga ir arī Darba likuma 101.panta trešās daļas noteikumu ievērošana par darba līguma
uzteikumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, kas attiecas uz uzteikuma procedūru.
Atstādināšanas pamatojums.
Pamatu esamība, kas darbinieka
atstādināšanai no darba minēti
Darba likuma 58.panta trešajā daļā, rodoties strīdam, ir jāpierāda
darba devējam.

SENĀTS ATZĪST,
KA DARBA DEVĒJS,
IZSNIEDZOT
UZTEIKUMU DARBINIEKA
DARBNESPĒJAS LAIKĀ,
NAV RĪKOJIES
LABĀ TICĪBĀ.
LIETA NR. SKC-1618/2012

Uz noteiktu laiku noslēgta darba
līguma pagarināšanas sekas
Darba likuma 44.panta ceturtajā
daļā noteikts, ka uz noteiktu laiku
noslēgtā darba līgumā norāda darba līguma beigu termiņu vai arī
apstākļus, kas liecina par attiecīgā
darba pabeigšanu.
Darba devēja un darbinieka savstarpējās darba tiesiskās attiecības
nodibina ar darba līgumu, kas ir
tiesisks darījums, ar kuru tiek izpausta darījuma dalībnieku griba,
un, parakstot līguma pagarinājumu, darbinieks izsaka savu gribu,
radot tiesiskas sekas, proti, atzīst ka
tiek pagarināts uz noteiktu laiku
noslēgtā darba līguma termiņš.
Beidzoties minētajam termiņam,
darbinieks tiek atbrīvots no darba
sakarā ar darba līguma izbeigšanos, pamatojoties uz Darba likuma
113.pantu.
APKOPOJIS KASPARS RĀCENĀJS,
LBAS JURISTS
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DARBA DROŠĪBA

Darba aizsardzība Latvijas uzņēmumos
un valstī kopumā nav prioritāte
Gan darba aizsardzības speciālistu novērojumi, gan arī Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības
(LBAS) veiktās aptaujas dati
liecina, ka Latvijas iedzīvotāji ar
darba drošību saistītos jautājumus uztver ļoti vieglprātīgi. Ar
mērķi pievērst šiem jautājumiem
pastiprinātu sabiedrības uzmanību, LBAS, turpinot pirms pieciem
gadiem aizsākto tradīciju, arī
šogad rīkoja Vispasaules darba
aizsardzības dienai veltīto konferenču ciklu Latvijas reģionos.
Šogad tas bija veltīts arodslimību profilaksei.
SANITA LORENCE

Pētījumi un statistikas dati liecina,
ka Latvijas sabiedrība neizprot
darba aizsardzības nozīmīgo lomu
ikdienas darbā un arodsaslimšanu
īpatsvara mazināšanā, tāpēc Vispasaules darba aizsardzība dienai veltītā konferenču cikla dalībnieki
diskutēja par pašreizējo situāciju
darba aizsardzības jomā dažādos
Latvijas reģionos un valstī kopumā, individuālo darba aizsardzības
līdzekļu pielietojumu, arodslimību
cēloņiem, tendencēm un profilakses iespējām, kā arī citiem nozīmīgiem jautājumiem.

STATISTIKA MALDINA

Pārsteidzoši, bet fakts – pasaulē ik
gadu darba vides radīto cēloņu dēļ
iet bojā 2,34 milj. cilvēku. Tikai
14% no šiem nāves gadījumiem ir
saistīti ar nelaimes gadījumos darbā gūtajām traumām. Atlikušos
86% izraisa arodslimības.
Latvijā arodslimnieku skaits ir
augsts, taču stabils – uz 100 000 nodarbinātajiem tiek reģistrēti aptuve-

ni 100 pirmreizējie arodslimnieki,
kas ir divas reizes mazāk nekā vidēji
Eiropā. Pērn reģistrēti 807 pirmreizējie arodslimnieki, no kuriem 67%
diagnosticēti Rīgā un Rīgas rajonā.
Otrs augstākais pirmreizējo arodslimnieku skaits diagnosticēts Vidzemē (10%), kas ir turpat vai uz
pusi vairāk nekā Latgalē (5,8%).
Augstais arodslimnieku skaits
Vidzemē skaidrojams gan ar lielāku ekonomisko aktivitāti reģionā,
gan arī ar tā uzņēmumu darbības
profilu. Proti, šeit ir ļoti daudz ar
kokapstrādi saistītu uzņēmumu,
kuru darbinieki ikdienā ir pakļauti paaugstinātiem darba aizsardzības riskiem.
Primāri fakts, ka strādājošie
obligātajās veselības pārbaudēs
noklusē veselības problēmas,
skaidrojams ar darba devēju attieksmi, jo pēdējā laikā aizvien
vairāk arodslimnieki tiek atbrīvoti
no darba, līdzko darba devēji uzzina par viņu saslimšanām. Kā
konferencē uzsvēra Ziedonis Antapsons, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība eksperts darba aizsardzības jautājumos: „Ir
vienkārši meli. Ir lieli meli. Un ir
statistika. Latvijā statistika, kas
ilustrē situāciju darba aizsardzības
jomā, ir lieli meli, jo absolūtais
vairākums negadījumu tiek slēpti.
Arī par arodslimībām strādājošie
izvēlas noklusēt, jo baidās zaudēt
darbu. Tāpēc valdība ievēro
„strausa politiku” – runā par visu,
izņemot darba aizsardzību.”
Reālais arodslimnieku skaits
valstī varētu būt pat divas līdz trīs
reizes lielāks par oficiālo, jo daudzi strādājošie arī nenojauš, ka
viņu veselības problēmu cēlonis ir

DARBA AIZSARDZĪBAS KONFERENCĒ LIEPĀJĀ



arodslimības. Cilvēkiem trūkst
informācijas par to, kas ir arodslimības, kā tās savlaicīgi identificēt
un kāda ir to profilakse. Šīm zināšanām ir ļoti nozīmīga loma, jo
vairumā gadījumu arodslimību
rezultātā tiek neatgriezeniski zaudētas darba spējas.

KURŠ VAINĪGS?

Pētījumu dati liecina, ka vidējais
Latvijas arodslimnieks ir cilvēks
pusmūžā, kura vecums arodsaslimšanas diagnosticēšanas brīdī ir
aptuveni 53 gadi, bet darba stāžs –
24,5 gadi. Viņam ir diagnosticētas
vismaz divas arodslimības un pie
ārsta viņš ir vērsies vienā no diviem gadījumiem: sliktās pašsajūtas dēļ vairs nevar pastrādāt vai arī
viņa darbavieta ir likvidēta, tāpēc
rodas nepieciešamība meklēt papildu ienākumu avotus. Piebilde
vietā – mediķu novērojumi liecina,
ka pirmreizējo arodslimnieku skaita pieaugums ir tieši saistīts ar konkrētā brīža valsts īstenoto politiku.
Piemēram, šobrīd arodslimnieku
skaits pieaug, jo valdība ir atjaunojusi attiecīgo kompensāciju izmaksu. Šī statistika pierāda tikai to, ka
lielākajai daļai arodslimnieku prioritāte ir sociālās garantijas, nevis
reālas rūpes par veselību.
Lielā mērā arodsaslimšanas
veicina darba devēji, jo vidēji tikai
katrs trešais uzņēmums Latvijā
veic darba vides risku novērtēšanu. Piemēram, visbiežāk reģistrēto arodslimību galvenie cēloņi ir
fiziska pārslodze un nepietiekama

FOTO NO LBAS ARHĪVA

sagatavotība fiziskam darbam –
skeleta, muskuļu un saistaudu slimības ir diagnosticētas 75% arodslimnieku. Tāpat pie izplatītākajām arodslimībām jāmin nervu
sistēmas slimības, kuru raksturīgākie cēloņi ir stress, mobings,
bosings u.tml., un maņu orgānu
saslimšanas – redzes, dzirdes
traucējumi u.tml., ko nereti izraisa individuālo darba aizsardzības
līdzekļu (aizsargbriļļu, ausu aizbāžņu utt.) nelietošana.
Savukārt LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls,
komentējot situāciju darba aizsardzības, bet jo īpaši – arodsaslimšanu, jomā Latvijā, norādīja: „Attīstoties tehnoloģijām, mūsu dzīves temps strauji pieaug. Mainās
arī darba vide: darbs kļūst intensīvāks, darba metodes un materiāli
– inovatīvāki, bet darba vides riska faktori – daudzveidīgāki. Tas
nozīmē, ka darba aizsardzības jautājumiem jāpievērš aizvien lielāka
uzmanība. Diemžēl, bet augstais
arodsaslimšanu skaits, kā arī aizvien pieaugošais nelaimes gadījumu skaits darba vietās liecina, ka
darba aizsardzība Latvijas uzņēmumos un valstī kopumā nav
prioritāte. Tā tam nevajadzētu
būt, jo darba aizsardzība nav privilēģija. Tā ir mūsu ikdiena. Tāpēc
šis jautājums ir jārisina ļoti sistemātiski. Domāju, iesākumam pietiktu, ja visas iesaistītās puses sasēstos kopā un izrunātu aktuālos
jautājumus un to iespējamos risinājumus.”

DALĪBORGANIZĀCIJĀS
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PĀRDOMĀTI PAKALPOJUMI – MOTIVĀCIJA
BŪT PAR ARODBIEDRĪBAS BIEDRU
Arodbiedrības misija ir interešu
aizstāvība, bet līdztekus interešu
kaujām un biedru viedokļu
pārstāvībai dažādās ministrijās,
darba grupās un sanāksmēs,
arodbiedrības biedri ikdienā
vēlas ātri saņemt arī kaut ko
„taustāmāku”. Tas ir izaicinājums arodbiedrībai – pakalpojumu formā pārdomāti un efektīvi
nodrošināt biedriem papildu
iespējas, kas balstītas uz viņu
vajadzībām.
EDGARS GRIGORJEVS,
LIZDA SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

Arodbiedrībai ir nemitīgi jāattīsta
biedriem sniegto iespēju klāsts, jo
gadījumā, kad tiek ciestas neveiksmes interešu aizstāvības kaujās vai
tās netiek novērtētas, biedri uzdod
jautājumu – kādēļ man jābūt arodbiedrības biedram, ja reāli neko nesaņemu pretī? Šajā gadījumā arodbiedrības ne vienmēr var taisnoties
ar kaujās iztērētiem resursiem un
izlietiem sviedriem, bet jāaizmirst
atrunas un jāpasniedz „taustāmākas” iespējas, jo tikai ar tām spēsim
saglabāt biedru skaitu, kas ir tik ļoti
nozīmīgs spēka demonstrējums interešu aizstāvībā.
Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
vairāku gadu garumā ieviesusi atbalsta sistēmu biedriem, kas ietver
gan izdevīgus atlaižu piedāvājumus
precēm un pakalpojumiem pie vairāk nekā 90 sadarbības partneriem
visā Latvijā, gan materiālo palīdzību
no sociālās palīdzības fonda neapskaužamās dzīves situācijās, gan
24/7 apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem, gan biznesa klases e –
pastu vieglākai saziņai un ikdienas
darbam mākonī u.c. Ar visiem LIZDA pakalpojumiem aicinām biedrus un interesentus iepazīties mājas
lapā www.lizda.lv.
Līdz šiem pakalpojumiem attīstības ceļš ir bijis pārdomāts, jo ik brīdi
arodbiedrības līderi ir domājuši par
biedra esošo iespēju uzlabošanu.
Pilnveide ir viens no būtiskākajiem
elementiem, lai pakalpojums atbilstu biedru vajadzībām un tādējādi
spētu motivēt ne vien palikt biedru

rindās, bet piepulcēt arodorganizācijām jaunus interesentus. Tikpat
nozīmīgs ir arī informācijas ceļš līdz
katram biedram, tādēļ LIZDA meklē labākos motivatorus brīvprātīgajiem arodorganizāciju līderiem, lai
radītu un nodrošinātu efektīvu atgriezenisko saikni.
Par pārmaiņām arodbiedrības
pakalpojumu klāstā un arodorganizāciju līderu motivēšanu uz sarunu
aicināju LIZDA vadītāju Ingrīdu
Mikiško un LIZDA Pierīgas novadu
arodorganizācijas vadītāju Skaidrīti
Marču.
Kas ir mainījies pēdējos 3 – 5
gados arodbiedrības pakalpojumu klāstā?

Ingrīda Mikiško: - Arodbiedrības
pakalpojumu klāsts ir būtiski paplašinājies, rēķinoties ar biedru vajadzībām, lai viņi būtu ieinteresēti un
piedāvājums spētu atvieglot ikdienas soli. Šobrīd esam panākuši, ka
biedri seko līdzi aktualitātēm un
arvien biežāk ielūkojas mājas lapā.
Esam saņēmuši arī labas atsauksmes no sadarbības partneriem, kas
jūt, ka pedagogi aktīvi izmanto piedāvātās iespējas. Arī biedru informētība ir uzlabojusies, jo tā tiek
pielāgota mērķauditorijai.
Skaidrīte Marča: - Vislabākās
biedru atsauksmes ir par LIZDA izveidoto „Atlaižu grozu”, tāpat par
Sociālās palīdzības fondu un aktuālās informācijas apriti – mājas
lapu, avīzi un informatīvajiem pasākumiem. Biedri novērtējuši arī dažādus arodbiedrības rīkotos konkursus ar vērtīgām balvām. Mēs
domājam ne vien par esošo iespēju
uzlabošanu, bet arī par jauniem piedāvājumiem biedriem. Viens no tādiem varētu būt dalīšanās pieredzē
ar citu Latvijas novadu izglītības
darbiniekiem – Pierīgas novadu

arodorganizācijas līderiem jūnijā
plānots brauciens uz Valmieru, kur
neformālā gaisotnē centīsimies radīt radošu koleģiālu noskaņu tikšanās laikā Valmieras sākumskolā, kā
arī patīkamo apvienot ar lietderīgo
– izmantojot „Atlaižu groza” piedāvājumu, apmeklēsim Valmieras
Drāmas teātri.
Ja ir pietiekami informācijas un
interese, tad šobrīd esošais LIZDA
pakalpojumu klāsts motivē būt par
arodbiedrības biedru. Mūsu arodorganizācijā ir bijuši vairāki gadījumi,
kad pedagogi ir iestājušies arodbiedrībā, lai varētu izmantot „Atlaižu
grozu” un citus pakalpojumus.
Kādas ir biedru prasības attiecībā uz pakalpojumiem?
Ingrīda Mikiško: - Šobrīd domājam par pakalpojumu attīstību
ne vien caur individuālu biedra
prizmu, bet arīdzan par kolektīvu
interesi, piemēram, uzsākot ciešāku
sadarbību ar kādu tūrisma firmu
par izdevīgākiem nosacījumiem
dažādiem mācību un atpūtas braucieniem. Tajā pašā laikā apzināmies,
ka „Atlaižu grozs” nav arodbiedrības pamatmisija, tādēļ esam uzsākuši sadarbību ar ISIC.lv par ITIC
kartēm mūsu biedriem. Iespēju ir
daudz, tikai tās jāprot pareizi izmantot!

Skaidrīte Marča: - Ik ceturksni
mēs rūpīgi analizējam LIZDA Sociālās palīdzības fonda darbības statistiku un to pārrunājam kopīgās
sanāksmēs, kā rezultātā izkristalizējas biedru sociālās vajadzības. Tās
cenšamies ievērot, gan attīstot arodbiedrības sadarbību ar uzņēmējiem,
lai ikmēneša atlaižu grozā piedāvātu
biedriem aktuālākās iespējas, piemēram, medikamentiem un veselības uzlabošanai, gan Sociālās palī-

dzības fonda nosacījumu pilnveidei.
Katrs noslēgtais „Atlaižu groza” sadarbības līgums nav dažu līderu
vēlmju rezultāts, bet gan tiešām
balstīts uz reālajām biedru vajadzībām. Šobrīd analīze rāda, ka daļai
Pierīgas novadu biedru ir aktuāla
meniska operācija, tādēļ arodbiedrība meklē atbilstošu sadarbības

MŪSU ARODORGANIZĀCIJĀ IR BIJUŠI VAIRĀKI
GADĪJUMI, KAD PEDAGOGI
IR IESTĀJUŠIES ARODBIEDRĪBĀ, LAI VARĒTU IZMANTOT „ATLAIŽU GROZU” UN
CITUS PAKALPOJUMUS.
partneri veselības nozarē.
Kā tiek motivēti LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācijas līderi izglītības iestādēs?
Skaidrīte Marča: - Mums ir izveidota sistēma, kas pēdējo 10 gadu
laikā ir pilnveidota. Gada sākumā
sanāksmē ar arodorganizāciju līderiem vienojamies par vienotiem
kritērijiem – ir gan mainīgās pozīcijas, kas atkarīgas no aktualitātēm
arodbiedrībā, gan patstāvīgās pozīcijas, kas nemainās – kāds ir biedru
skaits % attiecībā pret strādājošajiem iestādē, piemēram, ja visi strādājošie 100% ir LIZDA biedri, tad
konkrētās arodorganizācijas līderis
saņem konkrētu punktu skaitu; vai
ir noslēgts darba koplīgums; vai ir
iesniegtas statistikas atskaites, informācija par biedriem un dažādas aptaujas; sanāksmju apmeklējums un
līdzdalība arodbiedrības pasākumos. Gada laikā sakrātos punktus
sasummējam un saskaņā ar nolikumu un iegūtajiem punktiem apbalvojam arodorganizāciju līderus.
Balvu fonds pamatā sastāv no dāvanu kartēm un pateicībām. Mūsu
motivācijas sistēma laika gaitā ir
pierādījusi sevi un esam atvērti ar to
iepazīstināt pārējos, lai uzlabotu kopējo darbu un nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus arodbiedrības biedriem.
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DZELZCEĻNIEKU UN SATIKSMES
NOZARES ARODBIEDRĪBĀ

Latvijas Dzelzceļnieku un
satiksmes nozares arodbiedrība
(LDzSA) pārstāv un aizstāv
vairāk nekā 12 600 biedru, kuri
tiek nodarbināti gan valsts,
gan privātās kapitālsabiedrībās
un institūcijās. 90% no strādājošajiem dzelzceļa nozarē ir
arodbiedrības biedri.

SANITA LORENCE

Savelijs Semjonovs, LDzSA
priekšsēdētājs: - Mēs arodbiedrībā ļoti labi apzināmies, ka biedru
nauda mums ir jāatstrādā. Vienkārši tāpat to neviens nemaksās.
Vai nu organizācija strādā tā, lai
cilvēkiem ir interesanti maksāt, jo
saprot, ka arodbiedrība dod viņam reālu labumu, vai – nē. Tas ir
tik vienkārši. Mūsu nozare ir sarežģīta gan darba specifikas dēļ,
gan biedru interešu daudzveidības
ziņā. Arodbiedrībā apvienoti gan
lielu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, gan privāto uzņēmumu darbinieki, t.sk., arī mazo
firmiņu darbinieki. Jaunajos apstākļos svarīgi visu laiku pilnveidot
biedriem sniegtos pakalpojumus,
ir jāpiedāvā kaut kas jauns, ņemot
vērā situāciju Latvijā un pasaulē.
Jāatzīmē arodaktīva lielā loma
jauno ideju popularizēšanā, un es
teikšu, ka mums ļoti paveicies gan
ar arodaktīvu, gan ar arodbiedrības biedriem. Cilvēki, kas ir izmantojuši kādu no arodbiedrības
piedāvātājiem pakalpojumiem,
pastāsta par to saviem kolēģiem,
un tad cilvēki nāk un interesējas.
Arodbiedrības prioritāte vienmēr ir bijusi darba koplīgumu
slēgšana, tādējādi, gandrīz ar visām kapitālsabiedrībām un institūcijām, kuru nodarbinātie ir
LDzSA biedri, ir noslēgti darba
koplīgumi, kas viennozīmīgi uzlabo darbinieku tiesisko un sociālo
stāvokli un kur galvenais jautājums ir darba atalgojums. Ir noslēgta viena kopēja Dzelzceļa nozares Ģenerālvienošanās.
Savelijs Semjonovs: - Par šiem
gadiem esam noslēguši virkni Latvijā labāko koplīgumu. Agrāk
man jautāja - kādēļ atsevišķas po-

zīcijas vajag ierakstīt koplīgumā,
ja tas jau noteikts likumdošanā?
Bet tagad man saka – cik jūs gudri
izdarījāt, ka ierakstījāt, tagad likumā tā vairs nav. Es atbalstu to domu, ka likumā jābūt paredzētam
minimālam skaitam opciju, bet
galvenajiem sociālās aizsardzības
jautājumiem jābūt ietvertiem darba koplīgumā.
Arodbiedrības priekšsēdētājs
uzsver, ka darba devējiem un darba ņēmējiem vajag biežāk apsēsties pie viena galda un diskutēt
par konkrētu ekonomisko situāciju: - Pārrunas ar darba devējiem
nemaz nav vieglas – ne privātajās,
ne valsts struktūrās, bet cita ceļa
nav. Var apgalvot, ka mūsu nozarei ir veicies ar ministriem un darba devējiem, bet arī arodbiedrībām ir jāprot novērtēt uzņēmuma
konkurences apstākļus, piemēram
- dzelzceļā uz dienu apstādini kravas , atpakaļ tās vairs neatgriezīsies – aizbrauks caur Lietuvu,
Igauniju, Somiju, Poliju, bet ne
caur Latviju un cietēji būs mūsu
pašu biedri. Tādēļ viss ir jāatrisina
pārrunu ceļā, ja mēs gribam, lai
šeit būtu labāka dzīve. Mēs nenoliedzam arī radikālas rīcības metodes, bet reālas konkurences apstākļos tas jau ir brāķis dialogā.
Diemžēl, arodbiedrību kustība
šodien ne visiem patīk un kopumā valstī biedru skaits sarūk. Darbiniekiem ir jāsaprot, ka arodbiedrībai nav jābūt populistiskai,
bet reālistiskai un ar reālu biedru
atbalstu, ja cilvēki grib dzīvot labāk. Nav prāta darbs bezjēdzīgi
lamāt darba devēju – ar ko tad nākamajā dienā sēdīsies pie sarunu
galda? Labāk ir visu argumentēti
un mierīgi izrunāt, nevis skaļi
kaut ko deklarēt un kādu apsaukāt. Nevar sacīt, ka mums nav
problēmu. Pateicoties sadarbībai
ar darba devēju, dzelzceļā mēs varam darba samaksas līmeni turēt
augstāku nekā vidēji valstī. Bet tas
nenozīmē, ka darbiniekiem šeit ir
pārmaksāts. Darba ražīgums
dzelzceļa nozarē Latvijā šobrīd ir
pielīdzināms labākajām valstīm
vecajā Eiropā. Dzīvojot Eiropā,

mums ir jātiecas pēc vidējās darba
samaksas ES.
Vladimirs Novikovs, LDzSA
Darba aizsardzības daļas vadītājs: - Bieži vien cilvēkiem ir grūti
noformulēt prasības sarunās ar
darba devēju, piemēram, ne katrs
ies runāt par savu darba algu.
Arodbiedrības pārstāvis nevar
teikt – es gribu, prasības jāpamato. Mūsu – LDzSA – uzdevums ir
tikšanās reizēs ar darba kolektīvu
savākt nepieciešamo informāciju,
apkopot un palīdzēt izvirzīt
priekšlikumus problēmas risināšanai, ņemot vērā uzņēmumu kopējās intereses un, pēc nepieciešamības, iesaistīties pārrunas ar darba devēju. Dzelzceļā ļoti svarīga ir
darba aizsardzība. Mēs cieši sadarbojamies ar darba devēju, jo
darba drošības uzlabošana prasa
daudz līdzekļu.
LDzSA ne tikai pilda tās pienākumus un funkcijas, atbilstoši Statūtiem, bet papildus nodrošina
arodbiedrības biedriem dažādus
bonusus, no kuriem biedri gūst
labumu ikdienā, t.i.: krājaizdevu
sabiedrības pakalpojumi; plašs
apdrošināšanas programmu piedāvājums; bezmaksas juridiskā
palīdzība; atpūtas bāzes un mācību centra „Virogna” sniegtās atpūtas iespējas par īpaši izdevīgām
cenām; LDzSA biedru Lojalitātes
programma (nodrošina atlaides
un īpašos piedāvājumus pie arodbiedrības sadarbības partneriem,
piemēram, tūrisma aģentūra SIA
„UNI Tours”, būvniecības nams
„Kurši” u.c.). Katrs LDzSA biroja
darbinieks ir iesaistīts vairākos
projektos, visi kopā arī strādā pie
projekta, kas ir aktuāls, papildus
pamatdarbam.
Arodbiedrībā juridisko palīdzību LDzSA biedriem sniedz Juridiskās daļas vadītāja, zvērināta
advokāte Gita Oškāja: - Juridiskā
palīdzība tiek sniegta ne tikai par
darba un sociālajām tiesībām, bet
arī saistību tiesībām, ģimenes tiesībām u.c.
Arodbiedrības juriste savas
kompetences robežās cenšas
sniegt gan padomus, gan praktis-

ku palīdzību arīdzan citās tiesību
nozarēs, piemēram, nekustamā
īpašuma pirkuma līguma sastādīšanā, prasības pieteikuma par uzturlīdzekļu piedziņu sastādīšanā,
konsultācijās par laulāto mantas
dalīšanu u.c. LDzSA speciālisti regulāri dodas izbraukumos, kuru
laikā organizē seminārus par dažādiem arodbiedrības biedriem
aktuāliem jautājumiem, t.i. par
darba tiesībām, darba aizsardzību,
apdrošināšanu utml.
S. Semjonovs: - Mūsu uzdevums ir katrā līmenī dot kaut kādas priekšrocības, kādus bonusus,
palīdzēt biedriem izdzīvot kādā
sarežģītā dzīves situācijā. Mūsu
nozare attīstīja pirmo krājaizdevu
sabiedrību atjaunotajā Latvijā, šodien „Dzelzceļnieks KS” ir pati
stiprākā krājaizdevu sabiedrība.
Olga Kazačkova, krājaizdevu
sabiedrības „Dzelzceļnieks KS”
valdes priekšsēdētāja: - Krājaizdevu sabiedrība (KS) „Dzelzceļnieks KS” darbojas no 1995.gada.
Šobrīd tas ir lielākais Latvijas kooperatīvs, kas apvieno 12,5 tūkstošus biedru, ar aktīviem - pāri
par 5 miljoniem latu. KS pieder
tās biedriem- viņi ir gan klienti,
gan īpašnieki. KS pakalpojumus
izmanto 78% LDzSA biedru. KS
biedru rīcībā ir plaša kreditēšanas
programmu izvēle, izdevīgi depozītu noteikumi, konsultācijas finansiāla rakstura jautājumos un
virkne citu pakalpojumu.
Vispieprasītākais krājaizdevu
sabiedrības pakalpojums ir kreditēšana. 2013.gada četros mēnešos
Dzelzceļnieks KS izsniedza 1324
kredītus, kopsummā 1,1 miljonu
latu. Lielākā daļa šo kredītu izmantoti – mājokļa iegādei, mājokļa remontam, auto iegādei. 17 %
no izsniegtiem aizdevumiem izmantoti atmaksai ātro kredītu firmās.
Mēs sadarbojamies ar darba devēju un arodbiedrību, līdz ar to
kredīta pieteikuma izskatīšanas
process ir īss, jo mēs ātri varam savākt nepieciešamo informāciju un
izpētīt cilvēka maksātspēju. Kredītņēmēji novērtē vienkāršību,
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operativitāti un mazās izmaksas,
kas padara KS kredītus pievilcīgākus par citiem. Vidējā procentu
likme hipotekārajiem kredītiem
sastādīja 5,5% gadā, nenodrošinātiem kredītiem un kredītiem, kas
nodrošinātie ar fiziskās personas
galvojumu -12,7% gadā
Liela popularitāte ir arī dažādiem noguldījumu veidiem, no
gada sākuma biedru noguldījumi
pieauguši par 5 %. Un nozīme nav
tikai tam , ka noguldījumu drošību līdz 70 000 latu krājaizdevu
sabiedrībā garantē valsts. Noteicošais ir faktors, ka noguldījumi
Dzelzceļnieks KS ir peļņu nesošāki par noguldījumiem bankās.
KS finanšu pakalpojumus
sniedz saviem biedriem, kas dzīvo
visā Latvijas teritorijā. Mums darbojas 19 aģenti, kuru pamatdarbs
ir uz dzelzceļa. Viņi popularizē
pakalpojumus un uz vietas sakārto dokumentus. Esam ļoti atvieglojuši nelielu kredītu saņemšanu
– kredītu līdz 500 latiem uz laiku
līdz 12 mēnešiem var noformēt pa
telefonu. Tāpat var iegādāties OCTA un KASKO polises. Mēs cenšamies izdomāt arvien jaunus pakalpojumus cilvēku ērtībai. No
aprīļa Dzelzceļnieks KS biedriem
ir pieejama attālinātas pieejas sistēma www.i-dzks.lv , kas nodrošina iespēju saņemt krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus, izmantojot internetu.
Daudzi saka - cik labi ir būt
arodbiedrības biedram, ja ir pieejami šādi pakalpojumi, un vislabākā reklāma ir „no mutes mutē”
savā darbavietā. Pirmkārt, te ir
droši. Te nav nesamērīgi līgumsodi, ne procenti. Te ir tavi darba
kolēģi, tava arodbiedrība un cits
uzticības līmenis.
S. Semjonovs: - Strādājot pie
apdrošināšanas attīstības arodbiedrības biedriem, mēs esam uzkrājuši milzīgu pieredzi cilvēka
psiholoģijas izmaiņās – dzīvot tirgus ekonomikas apstākļos un nebūt apdrošinātam, ir nepieļaujami. Jābūt iespējai brīvprātīgi izvēlēties tādu apdrošināšanas veidu,
kas arodbiedrības biedram atbilst
vislabāk.
LDzSA apdrošināšanas daļas
vadītāja Elvīra Bobrovska pastāstīja, ka pēc LDzSA iniciatīvas tika
izveidota vienīgā Latvijā elastīgā
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apdrošināšanas sistēma, kura apvieno dažādus apdrošināšanas
veidus: - Mūsu cilvēki ir pasargāti
24 stundas diennaktī un jebkurā
dzīves situācijā.
LDzSA saviem biedriem piedāvā:
•dzīvības apdrošināšanu,
•apdrošināšanu nelaimes gadījumiem (nelaimes gadījumiem darbā apdrošina darba devējs, saskaņā ar koplīgumu; nelaimes gadījumiem sadzīvē apdrošina arodbiedrība),
•veselības apdrošināšanu (katrs ir
tiesīgs apdrošināt savu vai savu
radinieku veselību, jāatzīmē, ka
tiek pielietots elastīgs apmaksas
veids – pakāpenisks, saskaņā ar
koplīgumu),
•profesionālās un privātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
(Apdrošināšanas segumā ietilpst:
trešo personu prasības, darba devēja prasības, darba devēja regresa prasības; atbildība dzīvokļa vai
individuālās dzīvojamās ēkas
īpašniekam, vai īrniekam, kā arī
atbildība par mājdzīvniekiem.
Privātās civiltiesiskās atbildības
segums attiecas uz ģimeni – laulāto un bērniem līdz 18 gadu vecumam.)
Tieši par pēdējo apdrošināšanas veidu, kas Latvijā ir samērā
jauns un savā ziņā unikāls, ir ļoti
daudz pozitīvu atsauksmju. Piemēram, mašīnista darbā zaudējumu apmērs var sasniegt pat vairākus tūkstošus latu, taču zaudējumus sedz apdrošinātājs, bet apdrošināšanas prēmija, kas jāmaksā
pašam biedram, ir tikai Ls 1 mēnesī.
LDzSA ir arī zemes īpašnieks
Latgalē, arodbiedrībai pieder Mācību un atpūtas bāze „Virogna”.
Tās direktore ir Ināra Kancāne: Noslogojums bāzei ir ļoti liels –
patlaban jau līdz septembra vidum visas brīvdienas ir aizņemtas. Attīstās nozare, un attīstās arī
atpūtas bāze – ir izveidots laukums bērniem, pašlaik tiek būvēts
sporta laukums un atsevišķa dušas telpa. Vienlaikus varam uzņemt 150 cilvēkus – mums ir mācību centrs, kafejnīcas telpa, 10
mājiņas un 3 treileri ar visām labierīcībām, vēl 6 mājiņas bez labierīcībām. Ar tādu progresīvu vadītāju, kāds ir Savelijs Semjonovs,
viss tikai attīstīsies. Viņš visu sevi

LDZSA PRIEKŠSĒDĒTĀJS S. SEMJONOVS (NO KREISĀS) UN "LATVIJAS
DZELZCEĻA" PREZIDENTS U. MAGONIS



velta citiem. Viņš redz visus sīkumus, kas ir jāuzlabo, un viņam
visu laiku ir jaunas idejas.
Violeta Lepiksone, LDzSA
starptautiskās daļas vadītāja, un
Jekaterina Oļeiņika, tūrisma biroja vadītāja, pastāstīja vēl par
citām LDzSA biedru iespējām un
arodbiedrības idejām.
Šī brīža aktualitāte ir jaunu
biedru karšu ieviešana jūlijā – tās
būs plastikāta kartiņas ar magnētisko joslu. Mājas lapā www.ldzsa.
lv var redzēt, ka arodbiedrībai ir
apmēram 50 sadarbības partneri,
kas LDzSA biedriem, uzrādot
biedra karti, piešķir atlaidi, vai arī
darbojas kāds speciālais piedāvājums. Sadarbības partneri piedāvā
atlaides auto precēm, skaistumkopšanas pakalpojumiem, makšķerēšanas rīkiem, apaviem, ziediem, sadzīves ķīmijai, arī vairākos interneta veikalos pieejamām
precēm, taksometra pakalpojumiem, izklaides pakalpojumiem,
mēbeļu iegādei un daudz kam citam. LDzSA vēlas sadarboties arī
ar tīklu uzņēmumiem, un patlaban notiek sarunas ar IKI veikalu
tīklu.
Tūrisma birojs piedāvā plašu
klāstu tūrisma pakalpojumus
dzelzceļniekiem – vīzu noformēšanu, dažāda veida biļešu un
viesnīcu rezervēšanu, grupas
braucienu izstrādāšanu, individuālo ceļojumu organizēšanu
u.c. 80% klientu ir arodbiedrības
biedri un dzelzceļnieki. Tūrisma
birojs piedāvā arodbiedrības
biedriem speciālus piedāvājumus
un atlaides.
Vēl viens jauns projekts, kas
pēdējā gada laikā tiek attīstīts ir

FOTO NO LBAS ARHĪVA

„Dzelzceļa sporta klubs „Lokomotīve””. Tas aizsācies ar S. Semjonova ideju, ka dzelzceļniekus sportistus, kas piedalās dažāda
veida sacensībās gan valsts, gan
Eiropas, gan pasaules līmenī, ir
jāapvieno un jāatbalsta. Tā arī tika atjaunota sporta kluba biedrības darbība, un tagad sportisti
piedalās dažādās sacensībās jau
zem kopējā sporta kluba karoga.
Jānis Gumbins, LDzSA Ceļu
distances Rīgas reģiona arodkomitejas priekšsēdētājs: - Mūsu organizācijā ir ap 600 biedru.
Sekojam līdz, vai darba devējs
pilda koplīgumu. Esam lietas
kursā par visu, kas notiek ceļu
distancē. Cilvēku atbrīvošana no
darba nekad nenotiek bez saskaņošanas ar arodbiedrību. Visas
papildu izmaksas, ko darba devējs veic, vienmēr tiek saskaņotas
darba grupās, un vienmēr arodbiedrības viedoklis tiek uzklausīts. Jāsaka, ka arodbiedrību pamatfunkcijas veikšana ir liels
darbs, kas aizņem visu brīvo laiku, un nevienam nedrīkst atteikt.
Inna Arefjeva, LDzSA Ceļu
distances Daugavpils nodaļas
arodkomitejas priekšsēdētāja:
- Biedri nāk pie mums ar visa
veida problēmām – vai darba
devējs kaut ko nav samaksājis, ir
kādas neskaidrības par darba
tiesiskajām attiecībām vai ir kādas problēmas ģimenē. Domāju,
ka mūsu nozares – LDzSA - organizācijas ir piemērs visiem, arī
darba algu jautājumā. Cilvēks ir
pārliecināts, ka viņu nekad nepametīs nelaimē – ne personiskās likstās, ne plūdos un vētrā,
ne darbā.
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LATVIJAS BŪVNIEKS ZINOŠS, KONKURĒTSPĒJĪGS, PĀRLIECINĀTS
Būvniecības nozare ir viena no
valsts ekonomiskā stāvokļa
rādītājiem. Pēc krīzes perioda
būvniecība sāk atjaunoties un
attīstīties, bet darba tiesību
jautājumos, darba aizsardzības
jautājumos ir nepieciešama
produktīva sociālo partneru
sadarbība.
		

LĪGA KOKMANE,
LATVIJAS CELTNIEKU ARODBIEDRĪBAS
PROJEKTU VADĪTĀJA

Latvijā veiktie pētījumi liecina, ka
būvniecības nozarē 27% aptaujāto
piekristu strādāt bez rakstiska darba
līguma, ja to pieprasītu darba devējs. 41% darba ņēmēju piekristu
strādāt arī tad, ja netiktu maksāti
sociālie nodokļi, taču 39% darba
ņēmēju būvniecības nozarē nepieciešamības gadījumā ir gatavi atteikties no ikgadējā atvaļinājuma.
Latvijas Celtnieku arodbiedrība
(LCA) iestājas par cilvēka cienīgu
darbu Latvijas būvniecības nozarē,
kas veicina nozares ilgtspējīgu attīstību un nozares prestiža paaugstināšanu. Bet aiz šiem apzīmējumiem
stāv darba ņēmējs, ar kuru sākas
viss iepriekšminētais. Lai nozare attīstītos un tiktu celts nozares prestižs, tā priekšnosacījums ir darba
ņēmēja labklājība, kuru nodrošina
cilvēka cienīgi darba apstākļi. Pēdējā laikā LCA savā ikdienas darbā
ļoti bieži saskaras ar sociālā dempinga jautājumiem. Saprotot, ka šī
brīža situācija būvniecības nozarē ir
kritiska, LCA sadarbībā ar darba
devēju organizāciju, projekta partneri, Latvijas Būvnieku asociāciju
un Norvēģijas Celtnieku arodbiedrību Fellesforbundet ir uzsākusi
darbu pie divu gadu ilga projekta
„Sociālais dialogs un cienīgs darbs
Latvijas būvniecības nozarē”.
Projekts tiek realizēts ar Norvēģu
finanšu instrumenta Norway
Grants un tā apakšprogrammas Innovation Norway (Globālais fonds
cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai) atbalstu.
Projekta pamatuzdevums ir
rast iespēju sadarbībai starp Latvijas būvniecībā strādājošo darba
devēju organizācijām un darba
ņēmēju organizācijām, veicinot

darbaspēka kvalifikācijas celšanu,
konkurētspējas pieaugumu, ne tikai strādājot Latvijā, bet arī dodoties darba gaitās ārpus Latvijas
robežām, sabiedrības izpratnes
veicināšana par cienīga darba nozīmīgumu un iespējām Latvijā.
Projektā izskatītie problēmjautājumi tiks apskatīti caur Latvijas un
Norvēģijas skatpunktiem, tiks salīdzinātas abu valstu situācijas un
meklēti veiksmīgākie modeļi konkrētu problēmu risināšanai.

PROJEKTA
ATKLĀŠANAS SEMINĀRS

11. aprīlī, viesnīcā Tallink Hotel Riga, notika LCA projekta „Sociālais
dialogs un cienīgs darbs Latvijas
būvniecības nozarē” atklāšanas seminārs, kurā piedalījās visas sociālā
dialoga puses. Valsts pusi pārstāvēja
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ingus Alliks un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības jomā Ina
Vārna. Darba devējus pārstāvēja:
Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Mārcis Nikolājevs, Būvniecības attīstības stratēģiskās partnerības un būvindustrijas nevalstisko
organizāciju koordinācijas centra
valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs,
biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs”
pārstāvis un Latvijas Darba devēju
konfederācijas pārstāvji. Seminārā
piedalījās projekta partneris: Norvēģijas Celtnieku arodbiedrība Fellesforbundet, kas dalījās ar Norvēģijas pieredzi cilvēka cienīga darba un
profesionālās izglītības jautājumos,
kā arī Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētājs Jevgeņijs Servuts un citi.
Semināra mērķis bija iepazīstināt
sociālos partnerus ar projektu „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē”, tā aktivitātēm un noskaidrot, kas ir cilvēka
cienīgs darbs un kā tas izpaužas
praksē no dažādu institūciju skatpunktiem.
Semināra laikā iesaistītās puses
dalījās ar viedokli un savu redzējumu par cienīgu darbu būvniecībā.
Latvijas Celtnieku arodbiedrības
izpratnē cienīgs darbs satur šādus

astoņus aspektus:
• Darbs. Stabilitāte. Nodarbinātība.
• Cienīga darba samaksa.
• Droši, nekaitīgi darba apstākļi un
vide.
• Sociālā aizsardzība.
• Darba tiesību ievērošana.
• Iespēja pilnveidoties.
• Sociālā vide. Kontakti ar kolēģiem,
savstarpēja cieņa.
• Nediskriminēšana.
Darba devēju organizācija, projekta sociālais partneris – Latvijas
Būvnieku asociācija uzskata, ka
cienīgs darbs sevī ietver:
• Būvnieka profesijas prestiža celšanu.
• Strādājošo skaita palielināšanu.
• Darba apstākļus.
• Darba drošības paaugstināšanu.
• Darbinieku izglītošanu darba drošības jautājumos.
• Darba devējs – darba ņēmējs.
• Darbinieku motivācijas paaugstināšanu.
• Profesionālās kvalifikācijas celšanu.
Kā iespējams risinājums darba

vides un cienīga darba attīstības uzlabošanā tika piedāvāts: uzņēmēju
un strādnieku motivācija un strādnieku pārkvalifikācija.
Pēc diskusijām sociālā dialoga
puses vienojās, ka cienīgu darbu
būvniecības nozarē būtu iespējams
attīstīt ar profesionālās kvalifikācijas
celšanas stimulēšanu – ieviešot profesionālo kvalifikāciju gradāciju
(profesiju kategorijas). Lai to panāktu, nozares profesionālajām organizācijām ir jāsadarbojas, jāattīsta
sociālais dialogs un jāiesaista sarunās arī atbildīgās valsts iestādes, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija.
Turpmākās projekta norises tiks
balstītas uz aktivitātēm, kas popularizē cienīga darba iespējas Latvijā,
kā arī tās tiks tendētas uz nozares
prestiža celšanu Latvijā.
LCA uzskata, ka šī projekta galvenais iznākums ir zinošs, konkurētspējīgs un pārliecināts Latvijas
būvnieks.

DALĪBORGANIZĀCIJĀS
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Kultūras darbinieki aktīvi arī 2013.gadā!
2013.gads Latvijas Kultūras
darbinieku arodbiedrību federācijai (LKDAF) iesākās diezgan
ekstrēmi – 14.janvārī saņemot
Labklājības ministrijas (LM)
sagatavoto jauno Koncepciju par
izdienas pensiju piešķiršanu, un
secinot, ka tā vietā, lai pagājušajā gadā rīkotu diskusijas, kā
labāk īstenot plānoto izdienas
pensiju likumu saskaņošanu
starp nozarēm, tā padziļināti
pētījusi izdienas pensiju vēsturisko attīstību un teorētisko
pamatojumu, lai gala rezultātā
secinātu, ka, piemēram, kultūras
nozarē strādājošajiem kopš
2005.gada 1.janvāra spēkā
esošais “Valsts un pašvaldību
profesionālo orķestru, koru,
koncertorganizāciju, teātru un
cirka mākslinieku izdienas
pensiju likums” vairs nav vajadzīgs, no tā valstij jāatsakās.
ALDIS MISĒVIČS, LKDAF PRIEKŠSĒDĒTĀJS
WWW.LKDAF.LV

Pēc LM ierosinājuma jau
16.01.2013. Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Sociālās
drošības apakšpadomes (NTSP
SDA) sēdē tika iekļauts jautājums
par Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu projektu, par kuru visām ieinteresētajām pusēm
bija steidzami jāsniedz viedoklis.

ARĪ MŪSU SOCIĀLIE
PARTNERI - KULTŪRAS
MINISTRIJA UZSKATA,
KA IZDIENAS
PENSIJAS KULTŪRAS
DARBINIEKIEM IR
SVARĪGS SOCIĀLĀ
NODROŠINĀJUMA
ELEMENTS.

15.janvārī LKDAF vēstuli ar savu redzējumu nosūtīja gan Labklājības ministrei Ilzei Viņķelei,
gan Kultūras ministrei Žanetai
Jaunzemei-Grendei, gan elektroniski arī Labklājības ministrijas
Sociālās apdrošināšanas departamenta direktorei Janai Muižniecei, kura piedalīsies NTSP SDA
sēdē, ar iebildēm, ka nav notikušas pagājušajā gadā solītās konsultācijas.
LKDAF kā vairāku starptautisku arodbiedrību apvienību dalīborganizācija no Latvijas atkal
lūdza palīdzību gan Starptautiskajai Aktieru federācijai, Starptautiskajai Mūziķu federācijai, gan arī
Vispasaules Kultūras, mediju un
izklaides industrijas arodbiedrību
centrālei rīkot protesta vēstuļu akciju, lai “Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka
mākslinieku izdienas pensiju likums” netiktu mainīts. Jau 2007.
gadā LM vēlējās pārskatīt šo likumu, bet mūsu ārvalstu kolēģu
daudzskaitlīgais protests lika atteikties no šīs ieceres. Tā tam jānotiek arī šogad.
13.februārī
organizējām
LKDAF Padomes paplašinātu sēdi, pieaicinot visus mūsu biedrus,
kurus skar Izdienas pensiju likums, kā arī visus interesentus, lai
Labklājības ministrei skaidri
paustu savu viedokli – mūsu likums nav maināms.
Arī mūsu sociālie partneri Kultūras ministrija uzskata, ka izdienas pensijas kultūras darbiniekiem ir svarīgs sociālā nodrošinājuma elements, jo pie pašreizējās
atalgojuma politikas valstī, kad
kultūras darbinieki jau tā saņem
vienu no zemākajiem atalgojumiem, sociālo garantiju mehānisma atcelšana, nepiedāvājot neko
tā vietā, nav pieļaujama.
LKDAF dalīborganizāciju pārstāvji no Latvijas Leļļu teātra, no
„Rīgas Cirka”, profesionālā pūtēju
orķestra „Rīga”, no Dailes teātra
un Liepājas teātra, kā arī citām organizācijām centās ministri pārliecināt, ka māksliniekiem šis likums ir nepieciešams gadījumos,
kad fiziskais ķermenis vairs neļauj
pilnvērtīgi uzstāties uz skatuves,

LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMA AKTĪVO SIEVIEŠU APVIENĪBA "SAULES TAKA"
VIESUS SAGAIDĪJA AR ZIVJU ZUPU UN KARTUPEĻIEM "MUNDIERĪ"



citādi mākslinieks kļūs par bezdarbnieku, un ne visi vecumā ap
50 gadiem varēs atrast sev jaunu
vietu darba tirgū.
Ministrei tika nosauktas visbiežāk sastopamās slimības un profesionālās saslimšanas gadījumi, tomēr tas nepārliecināja.
Arī Kultūras ministrijas (KM)
Valsts sekretārs Guntis Puķītis
pauda viedokli, ka neredz jēgu atteikties no spēkā esošā izdienas
pensiju likuma, kamēr atalgojuma
sistēma nav sakārtota tā, lai darba
devējs un pats mākslinieks radošās darbības laikā spētu veidot uzkrājumus savā pensijas kontā.
Uz LKDAF Padomes sēdi bija
aicināti arī 8.Saeimas deputāti,
kuri 2004.gada 17.jūlijā ar 79 balsīm „par”, nevienu „pret” un diviem atturoties, pieņēma “Valsts
un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumu”. Jānis Esta,
tolaik 8.Saeimas deputāts, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sekretārs, kopīgi ar 8.Saeimas
deputāti, tolaik Sociālo un darba
lietu komisijas priekšsēdētāju Jevgeniju Stalidzāni pauda viedokli,
ka līdz likuma pieņemšanai daudzās darba grupās tika izvērtēti
gadījumi, kādēļ tieši šāds likums
Latvijai ir nepieciešams, un arī kategoriski bija pret jebkādiem grozījumiem, ko paredzējusi Labklājības ministrija.
Pēc 1 stundu un 15 minūšu garām diskusijām tikšanās laika limits bija izsmelts, abām pusēm tā
arī nevienojoties par Koncepcijas
jautājumiem. Tomēr jau tagad va-

FOTO NO LKDAF ARHĪVA

ram teikt, ka, pateicoties LKDAF
enerģiskai rīcībai kopš 14.janvāra,
esam panākuši, ka par Koncepciju
tomēr notiks plašākas diskusijas,
ka LM lūdz pagarināt saskaņošanas laiku līdz septembrim, un LM
neizdevās uzspiest savu viedokli
kā vienīgo pareizo.
Šogad esam palīdzējuši vairāku novadu pašvaldību kultūras
iestāžu darbiniekiem, gan aizstāvot viņu darba tiesības, gan konsultējot par darba līgumu nosacījumiem, piedāvātajiem grozījumiem tajos, gan arī esam aicināti
sniegt informāciju par savu darbību un arodbiedrības biedru tiesībām.
Kā piemēru varu minēt gan
Brocēnu novada kultūras un izglītības centra direktores atstādināšanu no amata, gan administratores norīkošanu citā darbā,
kam nepiekrita arodbiedrība.
LKDAF juristei nācās sniegt
konsultācijas sakarā ar Strenču
pilsētas bibliotēkas struktūrvienību darbinieku darba tiesisko
attiecību sakārtošanu, veicot izmaiņas pašvaldības struktūrās.
13.aprīlī arodbiedrības vadība
tikās ar Daugavpils novada kultūras darbiniekiem un informēja
par savu darbību.
Maija mēnesī plānota tikšanās
ar Engures novada kultūras darbiniekiem.
Priecājamies par kultūras darbinieku aktīvo dzīves pozīciju, par
interesi veidot arodbiedrības savu
darba tiesisko interešu aizstāvībai
un esam gatavi doties vizītē uz
jebkuru novadu – mums ir ko
stāstīt!
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INDUSTRIĀLO NOZARU
ARODBIEDRĪBAS UZŅĒMUMOS
Industriālo nozaru arodbiedrības (LIA) biedrus izmaiņas
ekonomikā vienmēr skar ļoti
tieši – uzņēmumiem mainās
īpašnieki, akcionāru strīdi
bremzē attīstību, notiek krīzes
nozarēs, mainās tirgus, un
ražošana tiek automatizēta, kas
nozīmē darbinieku skaita samazinājumu.
SANITA LORENCE

11. aprīlī LIA arodorganizāciju vadītāji pulcējās sanāksmē, kurā apsprieda savu arodorganizāciju darbību un uzņēmumu attīstību.

Nozarē esošās
arodorganizācijas ar savu
aktivitāti un
ieinteresētību
pozitīvā rezultātā labi tiek galā
ar vidutāja lomu
starp darbinieku
un darba devēju
interesēm.
AS „Rīgas dzirnavnieks” arodorganizācijas priekšsēdētāja Alīna Bratceva pastāstīja, ka uzņēmumam nesen mainījušies īpašnieki
– to iegādājies lietuviešu uzņēmums „Malsena”, kura divos uzņēmumos Lietuvā gan nav arodbiedrības. Taču arodbiedrība un īpašnieki savstarpēji konsultējas, un

koplīgums ir spēkā līdz nākamā
gada februārim.
AS „Aldaris” patlaban ir aktuāla koplīguma pārslēgšana. „Arodbiedrība pastāvēs uz to, lai jaunais
koplīgums būtu vismaz tikpat labs
cik iepriekšējais. Taču darba devējs ir izteicis vēlmi no koplīguma
izņemt iespēju darbiniekiem nokļūt darbā ar uzņēmuma autobusu
un atteikties no veselības apdrošināšanas. Uzņēmums ir uz pārmaiņu sliekšņa, jo no 2015. gada vadība plāno sadalīt uzņēmumu - atsevišķi ražošanu, pārdošanu un loģistiku. Man ir sajūta, ka darba
devēji un personāldaļas ir izveidojušas koalīciju pret arodbiedrībām saistībā ar Darba likuma izmaiņām, ko šobrīd virza valdībā,”
bilda uzņēmuma arodkomitejas
priekšsēdētāja Inga Ozola.
AS „Latvijas Balzams” arodorganizācijas priekšsēdētāja Modrīte
Ābola uzsvēra, ka arodbiedrībai
šķēršļi netiek likti, ar darba devēju
ir laba sadarbība. SIA AGA arodbiedrības priekšsēdētājs Andris
Ceplišs pastāstīja, ka SIA AGA ir
jauna ražotne Ropažos. Uzņēmuma ikdienā vērojama arī ražošanas
automatizācija – pie gāzes balonu
šķirošanas tos iekrauj un izkrauj
robots. Lai gan cilvēki mainās, jaunie darbinieki pēc pārbaudes laika
iesaistās arodbiedrībā.
Arī uzņēmumā „Ventspils nafta termināls” (VNT) turpinās
restrukturizācija un rekonstrukcija
– un pamazām notiek darbinieku
skaita samazināšanās. Arodorganizācijas priekšsēdētājs Sergejs Bikovs: „Pirms pāris gadiem uzņēmumā bija 500 darbinieku, tagad
280, plānots samazināt līdz 250.
Uzņēmumā diemžēl ir neveselīga
atmosfēra, jo visi skatās viens uz
otru – kurš būs nākamais. Ļoti nopietni attīstīti ir drošības pasākumi. VNT pastāv bonusu sistēma,
pērn darba alga pacelta vidēji par
6,5%.”
AS „Valmieras Stikla šķiedra”
patlaban ir uz augsta attīstības viļņa, informēja VSŠ arodbiedrības
priekšsēdētāja M. Virza. 50. jubile-

APRĪLĪ "OLAINFARM" ARODORGANIZĀCIJĀ NOTIKA SEMINĀRS UZTICĪBAS
PERSONĀM PAR DARBA AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM. 33 DALĪBNIEKUS VISVAIRAK
INTERESĒJA DARBS GRUPĀS



jas gadā darbinieku skaits ir pieaudzis līdz 900, ražošanas apjomi
pieaug, nodota ekspluatācijā 3.
krāsns un veikta viena korpusa uzlabošana un siltināšana. Uzņēmums ir kārtīgs nodokļu maksātājs, un darbinieki saņem labas algas, tomēr arodbiedrība tāpat nevar atslābt ne mirkli. Piemēram,
jau divas reizes darba devējs ir
mēģinājis grozīt koplīgumu, pagarinot summētā darba laika periodu, bet abas reizes arodbiedrībai ir
izdevies saglabāt 1 mēneša periodu, kas, protams, ir darbinieku interesēs. Arodbiedrība daudz strādā arī ar potenciālajiem biedriem
- nesen VSŠ arodorganizāciju papildināja 10 jauni biedri – audēju
mācekļi.
AS „Olainfarm” arodorganizācijas priekšsēdētāja Rudīte Bērziņa
pastāstīja, ka uzņēmumā pērn pieņemti 175 jauni darbinieki, kopumā AS strādā 958 cilvēki. Liela daļa
no viņiem arī papildinājusi arodbiedrības biedru rindas. „Koplīguma sniegtās priekšrocības ir izdevies nosargāt,” atzīst priekšsēdētāja. Tagad „jau 3 gadus ir atdzīvināta tradīcija izmaksāt prēmijas 18.
novembrī. Par 10% visiem darbiniekiem ir palielināta veselības polišu apmaksa pēc nostrādātā stāža.
Darbiniekiem ir apmaksāti darba
autobusi no Jelgavas vai vilciena
biļetes. Tagad uzņēmuma darbiniekiem iespējams iegādāties me-
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dikamentus ar atlaidi, arī citu ražotāju, jo „Olainfarm” iegādājies 40
aptiekas.”
AS „Laima” arodbiedrības
priekšsēdētāja Vēsma Smilga informēja, ka uzņēmums ir pārgājis
uz gabaldarba samaksu. Normas
izstrādātas demokrātiski un adekvāti. Ar darbu cilvēki ir nodrošināti visu laiku, nav bijusi apstāšanās.
Daudz diskusiju LIA sanāksmē
bija par Liepājas metalurgu arodbiedrības darbību krīzes apstākļos,
kad uzņēmuma eksistence ir apdraudēta.
LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere:
„Lai gan katru gadu ir kāds nepatīkams pārsteigums gan uzņēmumu
darbībā, gan savstarpējās attiecībās, visumā nozarē esošās arodorganizācijas ar savu aktivitāti un ieinteresētību pozitīvā rezultātā labi
tiek galā ar vidutāja lomu starp
darbinieku un darba devēju interesēm. Diemžēl to nevar tik viennozīmīgi teikt par tendencēm Latvijā
kopumā, jo, saņemot arvien jaunus
darba devēju priekšlikumus izmaiņām Darba likumā un citus uzbrukumus, darbinieki brauc projām
meklēt labāku attieksmi. Cilvēki
arvien vairāk noslēdzas, kļūst depresīvi un neiecietīgi. Taču es vēlos
teikt paldies tiem optimistiski noskaņotajiem arodbiedrību aktīvistiem, kas spēj strādāt arī citu labā,
uzturēt možu garu un turpināt izglītoties!”

REĢIONOS

LBAS VĒSTIS / 29. MAIJS, 2013 / 11

LBAS - Daugavpilī
19.aprīlī Daugavpilī Latgales
reģiona arodorganizāciju
priekšsēdētāji, vietnieki un
arodbiedrību aktīvs tikās ar
LBAS vadību un speciālistiem.
SANITA LORENCE

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un priekšsēdētāja vietnieks
Egīls Baldzēns informēja par
arodbiedrību pēdējā laika aktualitātēm un aktivitātēm. LBAS
priekšsēdētāja vietniece Līvija
Marcinkēviča un jurists Kaspars
Rācenājs arodbiedrību aktīvistus
iepazīstināja ar darba likumdošanas problēmām – plānotajiem
grozījumiem Darba likumā un
jaunā Arodbiedrību likuma tapšanas gaitu. Savukārt LBAS sociālo
jautājumu eksperte Irina Homko
pastāstīja par aktualitātēm sociālās drošības jomā.
Uz tikšanos bija atnākuši vairāk
nekā 50 cilvēku no gandrīz 15 Daugavpils uzņēmumiem un iestādēm to vidū bija gan Daugavpils specializētā ATU, gan "Ditton pievadķēžu
rūpnīcas", Daugavpils siltumtīklu,
Daugavpils reģionālās slimnīcas,
Daugavpils autobusu parka, AS
Tramvaja uzņēmuma, Daugavpils
universitātes un citu novada un pilsētas izglītības iestāžu darbinieki.
Pasākums notika ESF projekta
„Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.
„LBAS Vēstis” izmantoja iespēju
un aprunājās ar Daugavpils arodbiedrību cilvēkiem – vaicājām, kā
klājas arodbiedrībām Latgalē, par ko
tās uztraucas, kā tās šodien var palīdzēt darbiniekiem justies pasargātiem un drošiem.

Tatjana Voronova, Daugavpils
universitātes arodorganizācijas

priekšsēdētāja:
- Mūsu arodbiedrībā iesaistījušies
325 darbinieki no 458 strādājošajiem. Biedru skaits turas apmēram
nemainīgs – kāds aiziet no darba,
kāds sāk strādāt no jauna. Jaunatne gan apdomā ilgāku laiku par
stāšanos arodbiedrībā, ir samērā
grūti piesaistīt jaunus biedrus.
Koplīgums strādā, nekas nav mainījies. Darbinieki var gan saņemt
pabalstus, gan papildatvaļinājumus. Darbojas laba veselības apdrošināšana, - ir ļoti izdevīgi, ka
biedri apdrošināšanas prēmiju var
maksāt ik mēnesi. Darbinieki čekus nes arodbiedrībai, mēs esam
paņēmuši "uz sevi" visas apdrošināšanas lietas. Ar universitātes
vadību mums ir ļoti normālas un
lietišķas attiecības – tā vienmēr ir
pretimnākoša un atsaucīga. Katru
nedēļu kā arodbiedrības pārstāve
es piedalos vadības sēdē, kur kopīgi apspriežam problēmas, kas
izdarīts vai nav izdarīts. Ja tiek
plānots kādu atbrīvot no darba,
vienmēr tiek prasīta arodbiedrības piekrišana, un, ja kaut kas nav
likumīgi un pareizi, arodbiedrība
nekad nepiekrīt. Divas reizes gadā
rīkojam lielākus kolektīvus pasākumus, kopīgi apmeklējam teātrus un muzejus. Neaizmirstam
par senioriem – katru gadu rīkojam kopīgu pasākumu, šogad 21.maijā.
Grūtības ir tikai ar nozari valsts
līmenī – Izglītības un zinātnes ministrija tik domā „reformas reformu
galā”. Kopā ar Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrību (LIZDA)
cīnāmies par finansējumu augstākajai izglītībai – LIZDA prasīja, ministrija neprasīja...
Domāju, ka arodbiedrības Latvijā
vēl ir tikai veidošanās procesā, mums
vēl visiem jāmācās strādāt.
Genriks Pliska, AS Ditton pievadķēžu rūpnīcas arodorganizācijas
priekšsēdētājs:
- No 360 rūpnīcas darbiniekiem
puse ir arodbiedrības biedri. Tie ir
tie, kas ir novērtējuši arodbiedrības atbalsta, koplīguma un pabalstu sniegtās priekšrocības. Ar
darba devēju mums ir normāls
sociālais dialogs, tagad mūsu dar-

binieku darba alga ir tāda pati kā
vidējā darba alga pilsētā, bet esam
pārdzīvojuši smagus laikus 90.gados. Par to liecina arī fakts, ka šī
gada uzņēmuma veterānu pasākumā apbalvosim 10 darbiniekus,
kas uzņēmumā ir nostrādājuši 40
gadus, bet tikai 3 ir tādi, kuru darba stāžs ir 20 gadi.

Valentīna Barboņina, SIA Daugavpils reģionālās slimnīcas
arodbiedrības priekšsēdētāja:
- Vēsturiski tā izveidojies, ka esam
Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā, tagad draudzīgi
sadzīvojam ar otru arodbiedrību
pilsētas slimnīcā. Mūsu organizācijas biedri ir arī Ilūkstē un citur
– kopumā ap 700. Tā kā nozarei ir
ļoti spēcīga apdrošināšana un brīnišķīgi speciālisti, tad mums pievienojas aizvien jauni biedri. Reiz
mums viena reorganizācijas problēma samilza ap 9 vakarā, nu, ko,
zvanīju uz nozari Vladimiram
Novikovam – nākamajā rītā plkst.
8 visa Savelija Semjonova komanda jau stāvēja pie durvīm, lai pie-

dalītos plānošanas sanāksmē. Viss
beidzās ļoti labi un taisnīgi. Cilvēki raudāja no laimes un neticēja,
ka arodbiedrībai ir tāds spēks...
Ļoti piedomājam pie tā, lai labumu no koplīguma izjustu tieši
arodbiedrības biedri, tas ir iespējams. Vienreizējs pluss ir tas, ka
LDzSA ir krājaizdevu sabiedrība.
Biedri pēdējā laikā aizvien vairāk
novērtē atbildības civiltiesisko apdrošināšanu. Arī tās dēļ cilvēki izvēlas stāties mūsu arodbiedrībā. Ir
bijuši dažādi precedenti – piemēram, dzīvoklī plīst caurule un applūst divi stāvi zem tā... Nepilngadīgi bērni uzmet puķupodu no
balkona dārgai kaimiņa mašīnai...
Slimniekam no rokām izkrīt kāds
dārgs aparāts, kuru būtu vajadzējis uzmanīt medicīnas personālam... Visos šajos gadījumos izdevumus sedza apdrošinātājs.
Ar slimnīcas vadību mums ir ļoti
labs kontakts – nekas svarīgs bez
kontaktēšanās ar arodbiedrību netiek izlemts.
Pēdējos gados tika konstatēta ļoti
augsta mirstība sieviešu personāla
vidū no laikus nekonstatētām onkoloģiskajām slimībām. Tagad ir izdota
iekšēja pavēle par obligātām pārbaudēm, ko bez maksas veic 3 slimnīcas
speciālisti.
Arodbiedrība ir tā vieta, kur saplūst tik daudz bēdu, bet visiem palīdzam. Cilvēkam ir jājūt, ka viņš ir
vajadzīgs arodbiedrībai.

LBAS INFORMATĪVAJĀ DIENĀ DAUGAVPILĪ PIEDALĪJĀS VAIRĀK NEKĀ 50 CILVĒKU NO
DAŽĀDĀM PILSĒTAS UN NOVADA IESTĀDĒM UN UZŅĒMUMIEM
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Mēs veidojam nākotni!
Maija sākumā notika Norvēģijas
Arodbiedrību konfederācijas
LO-Norway 33.kongress.
Tas noritēja ar devīzi: „Mēs
veidojam nākotni!”

ARIADNA ĀBELTIŅA,
LBAS ĀRĒJO SAKARU KOORDINĒTĀJA

LO-Norway kongress par jauno
priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo
priekšsēdētāja vietnieci Gerdu
Kristiansenu, kura, spriežot pēc
delegātu cieņas un prieka pilnajām, kā arī ilgajām ovācijām, ir
pierādījusi savu kompetenci un
uzticību arodbiedrību kustībai.
Kongresā piedalījās 315 delegāti,
60 ārvalstu viesi no 30 valstīm, kā arī
novērotāji un mediju pārstāvji. Katru
rītu pirms kongresa darba kārtības
uzsākšanas ārvalstu viesi brīfingā tika informēti par paredzamajām aktivitātēm. Pie LO-Norway ēkas, kuras
kongresu centrā arī notika pasākums, katru dienu notika dažādu
uzsaukumu un informatīvu materiālu izplatīšana, kā arī piketi pret sociālo dempingu un Palestīnas okupāciju, aicinot boikotēt Izraēlu. Par
kongresa norises gaitu katru dienu
ziņoja nacionālie mediju kanāli.

LO-N IR ĻOTI
NOSTIPRINĀJUSIES UN PAŠREIZ IR TIK STIPRA, KĀ VĒL
NEKAD IEPRIEKŠ -

895 000 BIEDRI,

55% NO VISIEM STRĀDĀJOŠIEM, SIEVIETES VAIRĀK NEKĀ
VĪRIEŠI, 125 000 JAUNIEŠU
VECUMĀ LĪDZ 30 GADIEM,
65 000 ARODBIEDRĪBU
VADĪTĀJI, PIEVIENOJUŠĀS
JAUNAS ARODORGANIZĀCIJAS
UN PALIELINĀJIES BIEDRU
SKAITS.
Kongress bija ļoti labi noorganizēts: katram delegātam darbam tika
izsniegti planšetdators, kurā bija visi
nepieciešamie kongresa dokumenti,
kā arī, uzsākot darbu, katrs delegāts
reģistrējās elektroniski, un sekretariāts automātiski tika informēts par
klātesošo delegātu skaitu, pieteikšanos debatēs un vadības vēlēšanās.

Katram delegātam tika izsniegta
rakstiska informācija/vadlīnijas par
pareizu planšetdatora lietošanu un
piekļuvi dokumentiem. Kongress
noritēja aktīvā un patriotiskā gaisotnē, kas liecināja par vienotību un demokrātiju, kā arī solidaritāti arodbiedru un arodbiedrību vidū.
Kongresu atklāja un vadīja LONorway prezidents Roars Flothens,
kurš pēc kongresa beidza savu aktīvo
darbību. Viņš ir iemīļots, harizmātisks līderis, kuru delegāti sagaidīja ar
ovācijām. Kongress tika uzsākts ar
piemiņas brīdi Ūteijas traģēdijā bojā
gājušajiem arodbiedrību biedriem.
Tika pasniegta arī īpaša balva 100
000 kronu vērtībā Norvēģijas jauniešu organizācijai, kura aktīvi propagandējusi LO-N darbību, arodbiedrību idejas un iesaistījusi arodbiedrībās jaunus biedrus. Šādu balvu LON pasniedz reizi 4 gados.
Kongresa delegāti vairākkārtīgi
kongresa laikā vienojās kopējās
dziesmās, no kurām populārākās
dziesmas ideja, brīvi tulkojot, ir šāda:

„PRETOJIES!
KAD TAD, JA NE TAGAD!
KUR TAD, JA NE ŠEIT!
KAS TAD, JA NE MĒS!”

Valstī ir rekordzems bezdarbs 3,5%, jauniešu bezdarbs 8%, rekordaugsta nodarbinātība (sievietes 67%).
Savās runās gan delegāti, gan
starptautisko arodbiedrību pārstāvji
atkārtoti uzsvēra, ka Norvēģijas sociālais modelis ir iedvesma un paraugs visai pasaulei, arī algu starpības samazināšana vīriešiem un sievietēm noteikti virzās uz priekšu,
aktīvi sadarbojoties arodbiedrībām
ar valdību. Pilna laika nodarbinātība
ir realitāte Norvēģijā, bet daļēja laika
darbs – iespēja. Kongresa laikā uzstājās premjerministrs, ārlietu ministrs, darba ministrs, kā arī SDO
pārstāvji, NFS, ETUC un ITUC vadītāji, sociāldemokrātu partijas vadītājs. LO-Norway tika slavēta par izcilajiem sasniegumiem ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā jomā valstī. LO-N pārstāvji aktīvi darbojas arī
SDO valdē, aizstāvot strādājošo tiesības visā pasaulē.
Kongresa delegāti debatēs pieprasīja Eiropas Savienībai īstenot sociālu pieeju attiecībā uz parādu problē-

mām un pastiprināt sociālās dimensijas īstenošanu, bez tam tika uzsvērta LO-N gatavība vēl aktīvāk
darboties SDO stiprināšanai, kā arī
starpvalstu tirdzniecības līgumu īstenošanas kontrolē. Delegāti pieprasīja
Norvēģijas valdībai sekot pieņemtajai nacionālajai cienīga darba stratēģijai.
Dzimumu līdztiesība, sociālais
taisnīgums, labklājība, nabadzības
samazināšana, cīņa pret HIV/AIDS,
pret bērnu darbu, pret cilvēku nosūtīšanu piespiedu darbā - ir galvenie
elementi LO-N starptautiskajā darbībā. Dalīborganizācijas atbalsta un
piedalās starptautiskās solidaritātes
nostiprināšanas īstenošanā.
Tā kā Norvēģijā ir ~ 25% migrantu, daudz tika debatēts par strādājošo
migrantu darba un dzīves apstākļu
uzlabošanu: vairāk migrantu iesaistīt
arodbiedrībās, aicināt viņus vadīt
arodorganizācijas, kā arī aktīvāk apmeklēt norvēģu valodas kursus, lai
viņi būtu spējīgi pilnvērtīgi integrēties arodbiedrībās un sabiedrībā kopumā.
Atsevišķa dienas kārtības joma tika veltīta valsts drošības un aizsardzības jautājumiem, uzsverot, ka
LO-N stingri iestājas par atomieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču aizliegšanu. Bez tam tika uzsvērts, ka Norvēģijas militāro spēku
starptautiskām operācijām ārpus
NATO teritorijām jābūt stingrā saskaņā ar starpatutiskajiem likumiem

un ar Apvienoto Nāciju atļauju.
Arodbiedrības pievērsīsies arī šo jautājumu kontrolei.
Attiecībā uz sadarbību ar ES un
Eiropas valstu arodbiedrībām, delegāti uzsvēra, ka jāstiprina iekšējā tirgus sociālā dimensija, jānodrošina
kopējas minimālās prasības attiecībā
uz darba likumdošanu, koplīgumiem un kolektīvajām akcijām. Bez
tam, jāpiemin, ka kongresa laikā
streikoja Tirdzniecības darbinieku
arodbiedrība Ūteijā, pieprasot uzlabot koplīgumu noteikumus strādājošajiem multinacionālajos uzņēmumos. Streikotāju pārstāvji uzstājās arī
kongresā.
LO-N uzsvēra savu labo sadarbību ar Ziemeļvalstu Arodbiedrību
padomi, Krievijas un Baltijas valstu
arodbiedrībām, kurām arī turpmāk
tiks sniegta nepieciešamā palīdzība,
lai stiprinātu arodbiedrību kustību.
Protams, tika izteiktas arī kritiskas
piezīmes par LO-N darbu: nepietiekošs atbalsts darba drošības jomā
celtniekiem no Polijas, maz sociāldemokrātu partijas biedru LO-Norway
rindās (vairākums stājoties tā saucamajā Akadēmiķu arodbiedrībā), kā
arī stingrāk jāievēro statūti, lai vēlētajos amatos nestrādātu cilvēki pēc 60
gadu vecuma, jo tas neveicina arodbiedrību progresu u.c.
LBAS LO-N kongresā pārstāvēja
LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers un
A. Ābeltiņa.

LO-NORWAY KONGRESS PAR JAUNO PRIEKŠSĒDĒTĀJU IEVĒLĒJA LĪDZŠINĒJO PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECI GERDU KRISTIANSENU (VIDŪ)
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EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Izdots Eiropas Sociālā fonda projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana"
(1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda
starpniecību un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

