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SOCIĀLAIS DIALOGS EIROPĀ
Sociālais dialogs ir līdzeklis, lai
nodrošinātu darba tirgus līdzsvarotu darbību starp sociālo drošību
un elastību. Saskaņā ar Eiropas
Komisijas definīciju sociālais
dialogs ir nepārtraukts mijiedarbības process starp sociālajiem
partneriem ar mērķi panākt
vienošanos par sociālekonomiskiem jautājumiem gan mikro, gan
makro līmenī,sākot no uzņēmuma līdz ES līmenim.1

1985. gadā Briselē Eiropas Komisijas tā laika prezidents Žaks Delors
formāli uzsāka divpusējo sociālo
dialogu starp Eiropas Arodbiedrību
konfederāciju (ETUC) un darba
devējiem. Māstrihtas līgums, kas
stājās spēkā 1993. gadā, atzina sociālo partneru tiesības uzsākt un vest
sarunas attiecībā uz Eiropas ietvara
līgumiem, kas ir vai nu iestrādāti ES
likumdošanā kā direktīvas, vai so-

ciālie partneri tos autonomi īsteno
Eiropas un nacionālajos līmeņos.
ETUC ir viena no Eiropas sociālo partneru organizācijām, ko Eiropas Savienība (ES) un Eiropas
Padome ir atzinušas kā vienīgo visu
nozaru arodbiedrību pārstāvības
organizāciju Eiropas līmenī. ETUC
apvieno 85 nacionālās arodbiedrību
konfederācijas. ETUC mērķis ir tāda Eiropas Savienība, kurai ir stipra
sociālā dimensija, kas aizsargā pilsoņu labklājību.
Kopš 1985. gada ir izveidotas sociālā dialoga komitejas 35 dažādos
industriālajos sektoros. Eiropas sociālie partneri ir pieņēmuši vairāk
nekā 40 kopīgus starpnozaru un ap
500 nozaru līmeņa dokumentus.
Eiropas sociālā dialoga partneri
– Eiropas Arodbiedrību konfederācija ETUC, BUSINESSEUROPE
(apvieno privātā sektora darba devējus), UEAPME (apvieno mazo

uzņēmumu darba devējus) un CEEP (apvieno darba devējus sabiedriskajā sektorā) ir noslēguši vairākus līgumus, kurus ir ratificējusi
Eiropas Ministru Padome, un kuri
tagad ir Eiropas likumdošanas sastāvdaļa: par vecāku atvaļinājumiem (1996.g.), par nepilna laika
darbu (1997.g.), par noteikta laika
darba līgumiem (1999.g.).
Sociālie partneri ir noslēguši arī
autonomos pamatnolīgumus par
teledarbu (2002.g.), stresu darba
vietā (2007.g.), vienošanos par darbību ietvaru kompetenču un kvalifikāciju mūžizglītības attīstību
(2002.g.) un vienošanos par darbību ietvaru dzimumu līdztiesībai
(2005.g.), kā arī pamatnolīgumu
par uzmākšanos un vardarbību
darba vietā (2007.g.).
Starptautiskā Darba organizācija
(SDO) sociālo dialogu definē kā
procesu, kas iekļauj visa veida pārru-

nas un konsultācijas vai pat vienkāršu informācijas apmaiņu starp valdības, darba devēju un darbinieku
pārstāvjiem par kopējo interešu jautājumiem saistībā ar ekonomikas un
sociālo politiku.2
Sociālais dialogs var būt trīspusējais ar valdību kā oficiālo dialoga pusi, un divpusējais, kas norisinās tikai
starp darbiniekiem un uzņēmuma
vadību (vai arodbiedrībām un darba
devēju asociācijām) ar vai bez valdības netiešās iejaukšanās. Sociālais
dialogs var būt neoficiāls un oficiāli
noregulēts, bieži tas veido abu - gan
neoficiālā, gan oficiālā - dialoga
kombināciju. Dialogs var norisināties uzņēmuma, reģionālajā vai nacionālajā līmenī. Tas var būt nozaru
vai starpprofesiju dialogs vai apvie
not abus divus veidus.
Atbilstoši SDO definīcijai, sociālā
dialoga galvenais mērķis ir veicināt
vienprātības veidošanu un darba vi-
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des pušu demokrātisko iesaistīšanu.
Veiksmīga sociāla dialoga struktūra
un process var atrisināt svarīgus ekonomiskus un sociālus jautājumus,
pilnveidot sociālo un industriālo
mieru un stabilitāti un paātrināt ekonomisko progresu.
Virkne SDO konvenciju regulē
darbinieku pārstāvju tiesības uz
apvienošanos un koplīgumu
slēgšanas brīvību.
1976.gada 21.jūnija konvencija
Nr.144 "Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba tiesību
normu piemērošanas sekmēšanai"
(Latvija pievienojusies konvencijai 1994.gada 15.jūnijā) nosaka
prasības SDO dalībvalstīm attiecībā uz trīspusējā sociālā dialoga
veidošanu. Konvencijas 2.pants
nosaka pienākumu valstīm veikt
procedūras, kuras nodrošina efektīvas konsultācijas starp valdības,
darba devēju un darbinieku pārstāvjiem jautājumos, kas attiecas
uz SDO darbību. Taču, atbilstoši
2.panta otrajai daļai, katra valsts
pati reglamentē procedūru būtību
un formu saskaņā ar valsts praksi
pēc konsultācijām ar pārstāvniecības organizācijām.
Līdz ar to var secināt, ka SDO
nosaka prasību organizēt trīspusējo konsultāciju procesu par jautājumiem, kuri ietilpst SDO darbības kompetencē un SDO konvencijās iekļautajos jautājumos.
Savukārt sociālā dialoga process,
tā reglamentēšana tiesību aktos
un nepieciešamie kritēriji paliek
valstu ziņā.

SDO SOCIĀLO DIALOGU
DEFINĒ KĀ PROCESU, KAS
IEKĻAUJ VISA VEIDA
PĀRRUNAS UN KONSULTĀCIJAS VAI PAT VIENKĀRŠU
INFORMĀCIJAS APMAIŅU
STARP VALDĪBAS, DARBA
DEVĒJU UN DARBINIEKU
PĀRSTĀVJIEM PAR KOPĒJO
INTEREŠU JAUTĀJUMIEM
SAISTĪBĀ AR EKONOMIKAS
UN SOCIĀLO POLITIKU.

Svarīgs instruments sociālā
dialoga regulēšanā ir Līgums par
Eiropas Savienības darbību (turpmāk – Līgums). Līguma 151.
pants uzsver vienu no Eiropas Savienības izvirzītajiem mērķim dialogu starp darba devējiem un
darba ņēmējiem. Tiecoties uz šo
mērķi, saskaņā ar 152.pantu Eiropas Savienība atzīst un savā līmenī veicina sociālo partneru lomu,
ņemot vērā valstu sistēmu dažādību, veicina dialogu sociālo partneru starpā, ievērojot viņu autonomiju.
Savukārt Eiropas Komisijai Eiropas līmeņa sociālajā dialogā ir
uzticēta īpaša loma. Atbilstoši Līguma 154.pantam, Komisijas uzdevums ir veicināt darba devēju
un darba ņēmēju apspriedes Eiropas Savienības līmenī, un tā veic
visus attiecīgos pasākumus, lai
veicinātu viņu dialogu, samērīgi
atbalstot abas puses. Šajā nolūkā,
pirms Komisija iesniedz priekšlikumus sociālās politikas jomā, tā
apspriežas ar darba devēju un
darba ņēmēju organizācijām par
Eiropas Savienības rīcības iespējamo ievirzi. Gadījumā, ja Komisija
pēc šādas apspriedes atzīst Savienības rīcību par vēlamu, tā apspriež ar darba devēju un darba
ņēmēju organizācijām paredzētā
priekšlikuma saturu. Darba devēju un darba ņēmēju organizācijas
iesniedz Komisijai atzinumu vai,
vajadzības gadījumā, ieteikumu.
Atbilstoši 155.pantam, sociālais
dialogs, ja darba devēji un darba
ņēmēji to vēlas, Eiropas Savienības līmenī var radīt līgumattiecības, tostarp nolīgumus.
Līdz ar to Eiropas Savienības
tiesību akti, tostarp Līgums, nesniedz tik plašu sociālā dialoga
definīciju kā iepriekš minētā
SDO3.
Izdevumu „Rokasgrāmata par Eiropas sociālo
partneru darba programmas 2009. - 2010. gadam un Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu īstenošanu un ieviešanu praksē” meklējiet
www.arodbiedribas.lv > Informatīvie materiāli;
2
ESF projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana”;
4.2.aktivitāte „Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze”, Eiropas Savienības normatīvoaktuunpolitikasdokumentuekspertīze,
2011.gada jūlija ziņojums.
3
Turpat.
1

Par sociālo dimensiju
Intervija ar ETUC ģenerālsekretāres vietnieku Patriku Išertu.

Sanita Lorence

Kāda, jūsuprāt, ir sociālā dialoga
nozīme valstu ceļā uz labklājību?
Sociālais dialogs ir galvenais elements Eiropas sociālajā dimensijā,
par kuras īstenošanu iestājas ETUC.
Tas ir nozīmīgs faktors valstu attīstībā, valsts izaugsmes virzītājspēks.
Liela nozīme ir divpusējam sociālajam dialogam starp darba devēju un
darba ņēmēju. Sociālais dialogs nosaka to procesu, kā rezultātā top visu
līmeņu koplīgumi. Ir jāattīsta sarunas visos līmeņos, lai nodefinētu minimālos vai maksimālos standartus,
piemēram, darba laika noteikšanā.
Kas ir arodbiedrību izaicinājumi
šajā laikā?
Tie ir divi. Pirmais – cīnīties pret
bargās taupības pasākumiem, kas
ekonomikas problēmas ir padarījuši
vēl dziļākas un pierādījuši, ka tas nav
risinājums. Otrais – līdzsvarot ekonomiku un sociālo dimensiju.
ES sociālās dimensijas pamatā jābūt
sociālo pamattiesību ievērošanai un

19.jūnijā LBAS
mītiņā "Rokas nost
no Darba likuma!" pie
Ministru kabineta
runu saka ETUC
ģenerālsekretāres
vietnieks
Patriks Išerts
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dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Tai jābūt vērstai uz bezdarba,
nabadzības, nevienlīdzības, kā arī
algu un nodokļu dempinga apkarošanu. Tai ir jāveicina Eiropas sociālais modelis, ko raksturo spēcīga sociālā aizsardzība, kvalitatīvi publiskie
pakalpojumi un sociālais dialogs.
Jūs personīgi viesojāties Latvijā,
bet citi ETUC vadības pārstāvji
šogad kampaņas ietvaros ir
apceļojuši vairākas Eiropas
valstis, tiekoties ar valdību
vadītājiem, lai lobētu Eiropas
Sociālo paktu. Kādi kopumā ir
sarunu rezultāti?
- Progress ir panākts, bet ne tik
straujš, kā mēs būtu vēlējušies. Ar
valstu vadītājiem mēs daudz runājām par sociālo partneru respektēšanu nacionālajā līmenī, par jaunām
darbavietām, par garantijām jauniešiem, iespējām iegūt prakses vietas
un darbu. Šobrīd Eiropai kopumā ir
piešķirti 6 miljardi eiro jauniešu garantijām, taču tas ir tālu no tā, lai būtu pietiekoši. Esmu norūpējies arī
par Latvijas jauniešiem. Pilnīgi nepieņemama ir situācija Grieķijā, kur
tiek slēgtas skolas. Līdz šim īstenotās
makroekonomikas un darba tirgus
politikas ir nodarījušas lielu kaitējumu valstu politikai un panākumiem
sociālajā jomā. Ja vēlamies, lai sociāli
stabila Eiropa kļūtu par realitāti,
mums ir jāmaina virziens. Arī par to
runājām ar valstu vadītājiem.
Jūsu novēlējums Latvijas arodbiedrībām?
- Arodbiedrībām jābūt stingrām un
neatkarīgām. Pasaule mainās, un
mums ir jāmainās līdzi esošajai situācijai. Un – organizējieties, organizējieties, organizējieties!
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Ierēdņi sagaida lielāku
sociālo partneru vienotību
KonfErencē 23.maijā
tikās visas nacionālā
līmeņa sociālā
dialoga puses

FOTO NO LBAS ARHīva

Cienīga darba un trīspusējā
dialoga fonda (Innovation Norway) projekta (Nr.2012/104535)
„Arodbiedrību kapacitātes stiprināšana TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ”
ietvaros š.g. 23.maijā, Rīgā notika
konference „Sociālo partneru un
valdības dialogs: mīti un realitāte”, kurā tikās arodbiedrību,
darba devēju un valsts pārvaldes
pārstāvji. Konferences mērķis bija
izvērtēt Nacionālās Trīspusējās
sadarbības padomes līdzšinējo
darbību un diskutētu par Trīspusējās sadarbības nākotni Latvijā.
LIENE LIEKNA,
LBAS projektu vadītāja

Vairāk pragmatisku priekšlikumu
un mazāk emociju - tā valsts institūciju pārstāvji raksturoja vēlamo attīstības virzienu valdības un sociālo
partneru turpmākajam dialogam.
Savukārt arodbiedrību un darba devēju pārstāvji aizrādīja valsts pārvaldes darbiniekiem par nepietiekamu

sociālo partneru iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, kas būtiski ierobežo
viņu iespējas pārstāvēt savu pozīciju
brīdī, kad notiek darbs pie jaunajām
likumdošanas iniciatīvām.
“Ir svarīgi, lai sociālajiem partneriem būtu iespēja iesaistīties lēmumu
pieņemšanas procesa pašā sākumā,
jo tas dod iespēju nākt ar saviem
priekšlikumiem un ietekmēt gala rezultātu. Šobrīd bieži nonākam situācijā, kad nopietns lēmums jau ir izdiskutēts un faktiski pieņemts ministriju līmenī, un mēs kā sociālais
partneris varam tikai dot savu vērtējumu, ar kuru pēc būtības jau neko
nevar mainīt,” norāda LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns.
Konferencē tika prezentēts LBAS
pētījums par NTSP darbības izvērtēšanu, kas tapis sadarbībā ar Innovation Norway Cienīga darba un trīspusējā dialoga fondu. Pētījuma dati
liecina, ka sociālo partneru un valsts
iestāžu vērtējums par šī brīža sadarbību NTSP ietvaros ievērojami atšķiras. Piemēram, 77% publiskā sektora
pārstāvju un tikai ceturtā daļa jeb
25% privātā sektora pārstāvju uzskata, ka valdības konsultāciju ar sociālajiem partneriem kvalitāte un intensitāte ir pietiekama.
“Svarīgākais ir tas, ka visām trīs
pusēm ir vēlme sadarboties. Tas, ko
mēs sagaidām no sociālajiem partneriem šīs sadarbības kvalitātes uzlabošanai, ir vairāk pragmatisku un
mazāk emocionālu priekšlikumu.

Vēl ir ārkārtīgi svarīgi, lai sociālie
partneri uzreiz nāktu pie atbildīgās
ministrijas ar vienotu nostāju par risināmo jautājumu. Ir bijusi virkne
gadījumu, kad ministrijai ir jāuzņemas vidutāja loma darba devēju un
darba ņēmēju viedokļu apmaiņā,
kurai tiek veltīts pārāk daudz laika,”
konferencē uzsvēra Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba
aizsardzības politikas departamenta
direktors Māris Badovskis.
Veicot izpēti par nacionālo trīspusējo dialogu, kopumā ir iespējams
secināt, ka ikviena ietekmes puse atzīst, ka tas ir būtisks un nepieciešams
sekmīgai Latvijas attīstībai. Neskatoties uz to, iekšējo un ārējo ietekmes
pušu starpā pastāv visai lielas viedokļu atšķirības par to, kā vērtējama
esošā situācija šajā jomā, kā arī citos
jautājumos.
Savukārt attiecībā uz rekomendācijām ir jāmin, ka visbūtiskākā un
vienlaikus visizaicinošākā, kas izriet
no pētījuma secinājumiem, ir LBAS
vispārējās kapacitātes un arodbiedrību „pārklājuma“ paaugstināšana.
Proti, ir nepieciešams veikt konsekventu darbu, kas veicinātu arodbiedrību kustības attīstību mazo un vidējo
uzņēmumu segmentā, jo šeit arodbiedrību loma ir salīdzinoši mazāka.
Tradicionāli arodbiedrību spēja ietekmēt procesus slēpjas to masveidībā,
tādēļ centieniem veicināt arodbiedrību izplatību būtu jāpaliek LBAS turpmākās darbības uzmanības centrā –

kā praktiskajā darbā, tā arī publiskajā
komunikācijā. Vienlaikus būtu rekomendējamas arī šādas aktivitātes un
principu ieviešana praksē:
•Veidot sadarbības platformas ar
publiskās pārvaldes institūcijām,
kurās tiktu noteikta konsultāciju regularitāte ne tikai ekspertu, bet arī
politiskajā līmenī;
•Ņemot vērā viedokļu atšķirību,
iniciēt konstruktīvu diskusiju par
NTSP lēmumu juridisko spēku un
sociālo partneru lomu nākotnē;
•Proaktīvi iniciēt dažādus priekšlikumus un iniciatīvas (t.sk. finanšu
neietilpīgas) visos publiskās pārvaldes līmeņos;
•Koncentrēties uz priekšlikumu
kvalitātes un pamatojuma uzlabošanu, kā arī vispārējas ekspertīzes
kapacitātes paaugstināšanu, kas
skar ne tikai klasiski ar arodbiedrībām saistītos jautājumus;
•Diskusijās ar publisko sektoru un
ekspertu sadarbības līmenī saglabāt
konsekventi konstruktīvas pozīcijas, izvairoties no emocionālu argumentu izmantošanas;
•Publiskajā komunikācijā koncentrēties uz vēstījumu par arodbiedrībām kā mūsdienīgām un nepieciešamām organizācijām, skaidri parādot to nepieciešamību kā individuālā, tā arī visas sabiedrības līmenī.
Pasākumā piedalījās arī Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas
LO-Norway Ekonomikas un sociālo lietu īpašais padomnieks Jan
Erik Støstad, kurš dalījās pieredzē
par sociālā dialoga īstenošanu Norvēģijā. Viņš norādīja, ka Norvēģijā
sociālā dialoga stiprināšana notiek
visos līmeņos, sākot no konkrēta
uzņēmuma un beidzot ar trīspusējo
sadarbību nacionālā līmenī, kas arī
nodrošina sociālo partneru interešu
kvalitatīvu pārstāvniecību lēmumu
pieņemšanas procesā.
23.maija konference iezīmēja nozīmīgu sākumu turpmākām diskusijām un aktivitātēm nacionālā trīspusējā līmenī, tādējādi stiprinot arodbiedrības lomu cienīga darba nodrošināšanā Latvijā.
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ARĪ ARODBIEDRĪBĀM
IR JĀMAINĀS
Intervija ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru.
Sanita Lorence

Kas ir arodbiedrību lielākie
panākumi, risinot sociālo dialogu
nacionālajā līmenī?
Pats lielākais panākums atšķirībā no
citām Centrālās un Austrumeiropas
valstīm ir institucionālās sistēmas
izveide, šeit domājot NTSP un astoņas apakšpadomes, kas nodrošina
prognozējamību valsts iedzīvotājiem svarīgu jautājumu izskatīšanā
– ikgadējais budžeta projekts, minimālā alga, nodokļu politikas izmaiņas, atsevišķu nozaru problēmas
utt. Varam minēt arī Trīspusējo vienošanos par sadarbību starp Valdību, LDDK un LBAS, kas ir ar likuma spēku, jo tika apstiprināta MK.
Mēs esam nostiprinājuši savas pozīcijas pilsoniskās sabiedrības izveides un pārvaldes procesos, esam
panākuši, ka arī valsts pārvaldē tiek
lietoti termini „sociālie partneri” un
„sociālais dialogs”.
Šādas sistēmas izveide ir palīdzējusi nozaru arodbiedrībām, neskatoties uz atsevišķām atšķirībām
viedokļos par valsts budžeta līdzekļu sadali, saglabāt vienotu viedokli
svarīgākajos jautājumos – minimālās algas paaugstināšana, nepieciešamība samērīgi palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu, lai tas sasniegtu
vismaz iztikas minimuma līmeni,
nodrošināt strādājošo darba tiesību
un darba drošības aizsardzību. Izskatot šos jautājumus, nepieciešamības gadījumā bija iespējams arī
mobilizēt arodbiedrību biedrus dažādiem piketiem, mītiņiem, citām
akcijām. Un arī turpmāk vajadzētu
tiekties uz vienotu arodbiedrību
starpnozaru viedokļu paušanu, akcentējot darba cilvēkiem ļoti svarīgo
solidaritātes jēdzienu.
Vai līdzšinējais sociālais dialogs
nacionālajā līmenī, kopumā
ņemot, ir bijis lietderīgs un

produktīvs?
Ja sistēma ir izveidota, tad tai jāstrādā uz rezultātu! Diemžēl, tā kā viss
mūsu valstī notiek savstarpēji nesaistīti, tad arī sociālais dialogs izceļas kā labs process ar sliktu rezultātu... Sociālo partneru viedoklis tiek
uzklausīts tikai galēja spiediena apstākļos, negribīgi un ar atrunām. Labākais piemērs tam ir šogad valdības uzsāktā kampaņa par neapliekamā minimuma paaugstināšanu,
nepieminot, ka arodbiedrības to
prasījušas jau vairākus gadus!
Vai arī – pēc vienotas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas izveidošanas savu darbību faktiski ir apturējušas divas
NTSP apakšpadomes – Reģionālās
attīstības (RAP) un Vides lietu
(VLA), jo partneriem nav izdevies
līdz galam vienoties par turpmāko
darbību... Bet droši vien visām pusēm nav bijusi patiesa interese par
tiem jautājumiem, kas ir bijuši dienaskārtībā!
Tomēr jāatzīmē, ka sociālā dialoga rezultātā ir izdevies paaugstināt minimālo darba algu, saglabāt
priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas, piebremzēt pensijas vecuma paaugstināšanas tempus, likt pārstrādāt vairākas koncepcijas, piemēram, par izdienas pensiju piešķiršanas
kārtību,
dažādus

likumprojektus, citus normatīvos
dokumentus.
Kuras NTSP apakšpadomes ir
darbojušās vislabāk?
Domāju, ka ar vislielāko pievienoto
vērtību līdz šim ir darbojušās Profesionālās izglītības un nodarbinātības apakšpadome (PINTSA), Darba lietu trīspusējā apakšpadome
(DLTSA), Sociālās drošības apakšpadome (SDA) un Veselības aizsardzības nozares apakšpadome (VANA).
Gribu atzīmēt, ka VANA darbības aktivitāti un aktualitāti nodrošina tieši konkrētas nozares arodbiedrības – LVSADA ieinteresētība
un priekšsēdētāja Valda Kera neatlaidība.
Jā, diemžēl citu apakšpadomju
darbā nozaru ieinteresētība ir daudz
mazāka, jo tiek gaidīts, lai darbu organizētu LBAS speciālisti vai arī nozares ministrija.
Kas būtu jāmaina, lai sociālais
dialogs Latvijā attīstītos tiešām
kā dialogs, kurā visas puses
uzklausa un sadzird viena otru?
Visvieglāk būtu pateikt – valdība!
Bet tas neko nedos, jo jāmainās
vispārējai attieksmei pret valsti,
vienam pret otru, arī politiskajai
kultūrai. Cilvēkiem jākļūst izglī-

totākiem, jāapgūst pasaules pieredze. Arī arodbiedrībām ir jāmainās, un to līderiem jākļūst izglītotākiem, zinošākiem un arī
elastīgākiem. Tāpat kā mums nepatīk, ja visi jautājumi tiek likti
stingros rāmjos, piemēram, budžets, tāpat arī mēs nedrīkstam
prasīt, lai viss darba tirgū tiktu
ļoti stingri reglamentēts.

Nacionālās
Trīspusējās
sadarbības
padomes sēde 2009.
gada 12. augustā.
LBAS priekšsēdētājs
Pēteris KRĪGERS (no
kreisās), Ministru
prezidents Valdis
DOMBROVSKIS un
LDDK prezidents
Vitālijs GAVRILOVS.
FOTO Inga Kundziņa/
A.F.I.
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ĢENERĀLVIENOŠANĀS Reģionālā sadarbība
Līdz šim ģenerālvienošanās kā
sociālo partneru sadarbības
forma nav guvusi izplatību
Latvijā, un kā iemeslu tam arodbiedrības min vājo institucionālo
atbalstu regulējumu, kas nenodrošina uzņemto saistību pildīšanu no darba devēju puses, kā arī
izpratnes trūkumu par šāda
instrumenta savstarpējo izdevīgumu un tā sniegtajām iespējām.
		Nataļja Mickeviča,
LBAS Eiropas tiesību un politikas
dokumentu eksperte

Tāpat nav kopējās izpratnes par to,
kā definēt nozares, kā sekot vienošanās prasību izpildei, jo īpaši, vispārsaistošo vienošanos gadījumā, un kā
notiek vienošanās apstrīdēšana. Vēl
viens aspekts ir saistīts ar to, ka ne
visās nozarēs darba ņēmēju pārstāvjiem ir pretī līdzvērtīgas darba devēju organizācijas un otrādi.
Atbilstoši Latvijas tiesību aktiem,
darba devēji, darba devēju grupas
un organizācijas un arodbiedrības
un arodbiedrību organizācijas ir apveltītas ar tiesībām slēgt koplīgumu
nozarē vai teritorijā. Nacionālā koplīguma puses ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija. Ģenerālvienošanās puses ir nozaru un teritoriju attiecīgās arodbiedrības un to
apvienības un darba devēji, to grupas un apvienības.1
Nozares vai teritoriālo arodbiedrību apvienību un darba devēju apvienību noslēgtais koplīgums ir saistošs šo organizāciju biedriem, tātad
tikai tiem darba devējiem, kuri ir
pievienojušies attiecīgajai organizācijai un viņu darbiniekiem.
Vienlaikus vairāk jautājumu izraisa vispārsaistoša (erga omnes) ģenerālvienošanās - vienošanās, kura
ir noslēgta atbilstoši Darba likuma
(DL) 18.panta ceturtajai daļai un ir
saistoša ne tikai organizācijas, kura
to noslēgusi, biedriem, bet arī visiem darba devējiem un darbiniekiem attiecīgajā nozarē, tātad, darba
devējiem un darbiniekiem, kuri nav
devuši savu pilnvarojumu šādas vienošanās noslēgšanai.
Kā piemēru var minēt ģenerālvienošanos, kura ir noslēgta starp Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju
organizāciju (LDNDDO) un Latvijas

Dzelzceļnieku un satiksmes nozares
arodbiedrību.
Atbilstoši Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās 1.1.punktam, tā ir
saistoša visiem uzņēmumiem, kuru
darbība ir saistīta ar dzelzceļu vai
dzelzceļa transporta funkcionēšanu,
jo LDNDDO nodarbina vairāk par
60% nozares darbinieku (atbilstoši
DL 18.panta ceturtajai daļai).
Salīdzinot Latvijas regulējumu ar
citu valstu regulējumu, var secināt,
ka Latvija var lepoties, ka ir iestrādājusi savos normatīvajos aktos samērā vieglu koplīgumu paplašināšanas
procesu, kas sociālajiem partneriem
dod iespēju paplašināt noslēgto ģenerālvienošanos bez valsts iejaukšanās un arī neprasot „neorganizēto”
pušu apsvērumus un komentārus.
Taču, ņemot vērā, ka koplīgumu paplašināšana iejaucas „neorganizēto”
uzņēmēju brīvībā, būtu nepieciešams noteikt neatkarīgu institūciju,
kas apstiprinātu ģenerālvienošanās
spēkā stāšanos, tostarp, darba devēju organizācijas atbilstību DL 18.p.
4.daļas kritērijiem. Ņemot vērā rietumvalstu labo praksi, tā varētu būt
ministrija vai NTSP.
ESF projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana”,
4.2.aktivitāte „Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze”, Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas
dokumentu ekspertīze, 2010.gada oktobra-novembra ekspertīzes galaziņojums „Ģenerālvienošanās un nacionālā
koplīguma tiesību subjekti”

1

Vislabākais reģionālais
sociālais dialogs
izveidojies Liepājā.
Attēlā: LBAS vadība
Liepājā - ar 2010. gada
labāko Kurzemes
reģiona
arodorganizāciju
vadītājiem

FOTO no
LBAS ARHīva

Sociālā dialoga struktūrā ir
posms, ko mēs apzīmējam ar
vārdiem – reģionālā sadarbība.
Arī pilsētā vai mazā novadā
jāveido savstarpējās attiecības
- biznesa videi, darbiniekiem un
pašvaldībai. Attiecībām jāveidojas saskaņotām, lai labums
būtu visām pusēm un šī vieta
attīstītos.
Līvija Marcinkēviča,
LBAS priekšsēdētāja vietniece

Latvijā reģionālā sociālā dialoga
loma ir palikusi novārtā, jo valda
uzskats, ka Latvijā kā mazā valstī
pietiek, ka arodbiedrības ar darba
devējiem sadarbojas savos uzņēmumos. Bet šajā jomā ir arī labie
piemēri. Ir pilsētas un novadi, kuros visas puses ir sapratušas, ka,
koleģiāli sadarbojoties, rezultāts
būs veiksmīgāks visiem. Vairāku
pilsētu pašvaldības, darba devēji
un arodbiedrības ir noslēgušas
Trīspusējās vienošanās par sadarbību – Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī
un Daugavpilī. Kā vislabāk strukturēto un veiksmīgāko reģionālā
sociālā dialoga attīstības vietu varētu minēt Liepāju, kur savu neatsveramo ieguldījumu dod LBAS
Arodbiedrību centrs, kas veiksmīgi darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Pašreizējā sadarbība gan ar
Liepājas domi, gan ar uzņēmējiem
tiešām ir ar savu pievienoto vērtību un labumu visiem pilsētas iedzīvotājiem. Piemēram, viens no
Trīspusējās sadarbības padomes
veikumiem bija - reorganizēt
transporta kustību tā, lai strādājošajiem būtu vieglāk no dažādiem

pilsētas rajoniem nokļūt uz darbu
un atpakaļ.
Arī nodarbinātības jautājumi
tiek risināti tiek risināti koleģiāli,
visām pusēm piedaloties un visus
viedokļus uzklausot. Protams, ne
visu var atrisināt pilsētas mērogā,
ja tā jau izvēršas par valsts problēmu. Tas rada sarežģījumus, bet, lai
sociālais miers pilsētā tiktu saglabāts un regulēts, tad šai trīspusējai
sadarbībai ir jābūt.
Pašvaldību līmenī par sadarbību vēl vienojas arī atsevišķas mūsu nozaru arodbiedrības, te jāpiemin Pašvaldību darbinieku arodbiedrība un Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība, kura savas specifikas un vajadzību kontekstā veido šīs lokālās vienošanās
ar savām konkrētajām pašvaldībām.
Problēmas, protams, ir un
pietiekami nopietnas. Viena lieta, ko mēs nespējam panākt, - lai
labvēlīgāk pret uzņēmējdarbību
reģionos un pašvaldību veiksmīgāku darbošanos izturētos valsts
puse. Bet arī mūsu - arodbiedrību pusei ir zināmas problēmas.
Mēs ne vienmēr savu darbību
veidojam kompetenti un profesionāli, tāpēc šī saruna un sadarbība neizdodas.
Labi reģionālā sociālā dialoga
piemēri veidojas Jelgavā, Jēkabpilī, tāpat laba sadarbība ir Valmierā. Noteikti pienāks laiks,
kad šīm vietām pievienosies arī
citi novadi un pilsētas. Bet šī izpratne un vajadzība pēc sadarbošanās rodas ļoti lēnām un pakāpeniski.
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KOPLĪGUMS = AUGSTĀKS DARBA RAŽĪGUMS
SIA Ventamonjaks
serviss valdes
priekšsēdētājs Arnis
Janvars

FOTO NO uzņēmuma
ARHĪVA
SIA Ventamonjaks serviss mājas
lapā lasām: „Uzņēmuma nepārtrauktais darbs ļauj apstrādāt
līdz pat 250 dzelzceļa cisternām
diennaktī un trīs dziļūdens
piestātnēs apkalpot kuģus ar
kravnesību līdz 60 000 tonnu. SIA
Ventamonjaks serviss strādā
vairāk nekā 350 augsti kvalificēti
darbinieki ar ilggadēju darba
pieredzi, turklāt SIA Ventamonjaks serviss izmanto ES līdzekļus
pastāvīgā savu darbinieku profesionālā apmācībā.”
		

SANITA LORENCE

Uzņēmumā starp vadību un
arodbiedrību ir izveidojies ļoti labs
sociālais dialogs – regulāri tiek noslēgts koplīgums, un vadība ir ieinteresēta darbinieku darba apstākļu un
labklājības uzlabošanā.
Par to, ka arodorganizācija strādā
aktīvi, liecina 2009.gadā saņemtā
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības saņemtā balva „Labākā arodorganizācija”.
Arodorganizācijas priekšsēdētājs
Viktors Terešins: - Darbinieki uzņēmumā jūtas stabili, jo skaidri zina,
kādi ir gan darba samaksas noteikumi, tiesības uz papildatvaļinājumu,
sociālo aizsardzību, veselības apdrošināšanu un iespējām paaugstināt
kvalifikāciju. Sadarbība ar uzņēmuma vadību ir ļoti laba, esam informēti par to, kas notiek uzņēmumā, nekad nevajag atkārtoti aicināt risināt
lietas, atsaucību gūstam tūlīt.
„LBAS Vēstis” aicināja uz sarunu
SIA Ventamonjaks serviss valdes
priekšsēdētāju Arni Janvaru.
Arnis Janvars: - Lai sociālais dia-

logs varētu veidoties un to varētu
precīzi fiksēt, ir nobalsots par uzticības personām no darbinieku puses,
un viņas ir pilntiesīgas veikt šo dialogu ar administrāciju par tādiem jautājumiem, kas darba kolektīvā ir sasāpējuši vai prasa kaut kādu risinājumu. 2013. gada 15.februārī esam
kopīgi parakstījuši jauno koplīgumu.
Mana doma ir, ka koplīgumam ir jāpalīdz administrācijai un darbiniekiem – vienkāršoti aprakstīt tos noteikumus, uz kuru bāzes tiek veidots
intensīvs, precīzs un abpusēji izdevīgs darbs. Koplīgumā tiek atrunāta
kārtība darbinieku pieņemšanā, atbrīvošanā, sociālās garantijas, darba
laiks, darba samaksa, sociālā aizsardzība, dažādi bonusi par ilggadēju
darbu, aizsarglīdzekļu iegāde, briļļu
iegāde, arī darba aizsardzība, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana,
darbs ar jauniešiem, viņu izglītošana
un piesaistīšana pastāvīgam darbam
uzņēmumā.
Koplīgums ir tikai kādas 9 lappuses biezs, bet ar dažādiem pielikumiem. Tie ir, piemēram, - iekšējās kārtības noteikumi, nolikums
par darba samaksu, kurā ir atrunāts, kā veidojas darba samaksa un
tās līmeņi, kādi ir veicamie pienākumi un izglītošanās nepieciešamība katram līmenim. Vēl ir nolikums par darbinieku prēmēšanu
par precīzu un atbildīgu darbu, - ir
skaidri saprotamā valodā pateikts,
ko darot – ko par to var saņemt, un
kāds no tā ir labums uzņēmumam
un pašam darbiniekam.
Kāds labums tad ir uzņēmumam
no tā, ka ir koplīgums?
Uzņēmumam ir labums ir tāds, ka

pie šādas skaidri aprakstītas sarunas darbinieks ražīgāk veic savus
pienākumus, atbilstoši šiem definētajiem noteikumiem. Ja mēs
virpotu skrūves vai fasētu zivis,
tad es jums varētu pateikt izmērāmu ražīguma pieaugumu, bet
mums rezultāts ir atkarīgs no loģistikas – cik raiti pienāk cisternas, cik ātri piegādātājs tās ir nosūtījis no rūpnīcām Krievijā vai
Baltkrievijā, vai Eiropā. Koplīgums atvieglo arī kolektīva vadīšanu,- ne tikai ar naudu stimulējot
darbinieku, bet ar to, ka tiek pateikts skaidri, par ko viņš saņem
darba samaksu un sociālās garantijas. Līdz ar to, ir iespējams ar
mazāku administratīvo personālu
panākt to pašu rezultātu, nevis
katriem pieciem darbiniekiem
pieliekot vadītāju.
Jūsu uzņēmums ir ļoti laba
sociālā dialoga piemērs, bet ko
jūs ieteiktu citiem darba
devējiem, kuri uzskata, ka nav
vajadzīgs koplīgums un arodbiedrība, kuri arodbiedrību sauc
bezmaz par ienaidnieku?
Es tomēr ieteiktu kopīgi ar darba
kolektīvu izveidot skaidri definētus noteikumus, kuros ir aprakstīts, ko kolektīva administrācija
vēlas un ko darbinieks vēlas. Un
izrunāt visas iespējas, tās pielāgojot konkrētām vajadzībām, jo sākotnēji jautājumi ir daudz plašāki.
Es novēlu kopējā dialogā atrast
iespējas un netērēt laiku, diskutējot par neiespējamām lietām.
Kā jūs vērtējat sadarbību ar
arodbiedrību?

Sadarbība ar uzņēmuma arodorganizāciju un Industriālo nozaru
arodbiedrību ir pietiekami aktīva,
un visi jautājumi, kas ir tikuši kopīgi diskutēti, ir sasnieguši vēlamo
rezultātu. Es novēlu vēl aktīvāku
šo darbību. Un arodbiedrības
striktu iesaistīšanos likumdošanas
veidošanā – veidot skaidru izpratni, uz kurieni mēs ejam. Tā ir darba vide, tā ir politiķu nostāja pret
Latvijas iedzīvotājiem un ekonomika, kuru veido ražotāji Latvijā.
Tas, ka šobrīd pievienotās vērtības
ražotāji ir piemirsti no likumdevēju puses, ir diemžēl jūtams. Tas,
ka arodbiedrība aktīvi iesaistās
politiskajā dialogā ar Latvijas valdību un uzsver, ka ražotājs Latvijā
ir svarīga persona, ir tikai apsveicami. Jo ražotājam pa tiešo ar valdību ir grūti diskutēt. Brīžiem liekas, ka saruna ir ar tukšu vietu.
Ja jūs būtu ekonomikas
ministrs, ar ko jūs sāktu savu
darbību, lai mēs iegūtu šo tik
daudz pieminēto „ekonomikas
izrāvienu”?
Es pateikšu, kā man šobrīd trūkst.
Es ieteiktu esošajam vai nākamajam ekonomikas ministram veidot dialogu ar ražotājiem, uzklausīt viņu priekšlikumus un kopīgi
ar ministriju un nozaru arodbiedrībām un darba devēju asociācijām izveidot stratēģiju ražošanas
attīstībai Latvijā tuvākajiem 10 vai
20 gadiem.
Kas, pēc jūsu domām, ir primārais, lai veicinātu jaunu biznesu
un līdz ar to jaunu darbavietu
rašanos Latvijā? Kas pietrūkst?
Skaidra likumdošana un atvieglojumi jauna biznesa uzsākšanai nodokļu jomā. Skaidra likumdošana,
kuru nedrīkst mainīt katru rītu ap
brokastlaiku. Jābūt ir likumu pēctecībai. Un par likumu pēctecības
pārtraukšanu kādam ir vajadzīga
stingra kriminālatbildība. Ministrijā, kurā norauj likumu pēc tam,
kad darbība ir sākusies, ir jāsauc
kāds pie atbildības. Mums ir nozares, kuras uzsāk darbu, iztērē milzīgu naudu un aptur darbību. Šo
neskaidrību dēļ Latvijā investīcijas ienāk daudz mazāk kā mūsu
kaimiņvalstīs.

8 / LBAS VĒSTIS / 20. SEPTEMBRIS, 2013

SOCIĀLAIS DIALOGS UZŅĒMUMĀ

„Tallink” – laba sociālā
dialoga piemērs
Sociālais dialoga norise uzņēmumā galvenokārt atkarīga no
„cilvēkfaktora” – tā kārtējo reizi
nodomāju pēc tikšanās ar AS
„Tallink Latvija” ģenerāldirektoru un Valdes locekli Hillardu
Tauru. Ja abas puses - uzņēmuma un arodbiedrības vadība
kopā strādā civilizēti un caurspīdīgi, kā tas ir šajā gadījumā, tad,
tā teikt, viss notiek. Taču Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības (LTFJA) prezidents
Igors Pavlovs uzsver, ka šajos
ekonomiskajos apstākļos arodbiedrības un AS „Tallink Latvija”
sadarbība ir optimāla, bet
rezultāts vēl nav tāds, kādu
vēlētos sasniegt.
		

SANITA LORENCE

AS „Tallink Grupp” kotējas Fondu
biržā (Nasdaq OMX Baltic TAL1T). Kopumā AS „Tallink
Grupp” nodrošina darbavietas
6800 darbiniekiem vairākās valstīs (Igaunijā, Somijā, Zviedrijā,
Krievijā, Vācijā), tajā skaitā 700
darbiniekiem no Latvijas - ne tikai
no Rīgas, bet pat visattālākajām
Latvijas pilsētām. Uzņēmums arī

pārvalda viesnīcu ķēdi Tallink
Hotels, un viena no viesnīcām atrodas arī Rīgā. „Tallink” noteikti ir
viens no labākajiem Latvijas darba tirgus dalībniekiem.

Koplīgums kā
civilizētas sadarbības
apliecinājums

Kompānija AS „Tallink Latvija”
Rīgā strādā no 2006.gada februāra, un aprīlī jau tika parakstīts
koplīgums ar LTFJA. AS „Tallink
Latvija” ģenerāldirektors saka, ka
neesot jau gluži tā, ka kompānija
nevarētu darboties bez koplīguma, bet tomēr atzīst, ka koplīgums
ir palīdzējis atrisināt vairākas
problēmas. Patlaban, kā iezīmējas
abu līderu sarunā, aktualizējies
sadzīvisks jautājums - darbinieku
izmitināšana reisa laikā. Svarīgi
un liels pluss, runājot par noslēgto
koplīgumu, ir tas, ka tajā „Tallink”
darbiniekiem paredzētas dažādas
garantijas, kas ir augstākas nekā
valsts noteiktās. Papildu darbinieku apdrošināšanai darba laikā uz
kuģa saskaņā ar starptautiskiem
jūrniecības noteikumiem, „Tallink” darbiniekiem ir veselības ap-

drošināšana, kuru darbinieki var
izmantot krastā. Darba grafiks
nosaka, ka darbinieks 2 nedēļas ir
jūrā, 2 nedēļas krastā un katram
pienākas atvaļinājums 30 kalendārās dienas. Ikmēneša darba samaksa par šīm divām darba nedēļām uz kuģa pat tiem darbiniekiem, kas attiecīgi pēc amata, darba pienākumiem un atbildības
saņem salīdzinoši zemāko atalgojumu, ir konkurētspējīga , salīdzinot ar vidējo mēneša algu valstī
kopumā. Tāpat „Tallink” nodrošina un apmaksā darbiniekiem dažādus kursus un apmācības, tajā
skaitā, angļu un zviedru valodas
kursus, produktu apmācību,
klientu apkalpošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas u.c. kursus.
Darbs starptautiskajā kompānijā
„Tallink” nodrošina pieredzi, personisku un profesionālu izaugsmi.
Kompānija organizē arī pasākumus, kuros iespējams sarunāties
un atpūsties kopā ar kolēģiem no
citām valstīm un kuģiem.
Koplīgums tiek pārslēgts katru
gadu, un katru gadu tiek lemts par
algu paaugstinājumu, tā ir bijis visus šos 7 gadus, arī krīzes gados.

Pagājušā gada koplīgumā ieviests
jauns punkts – par piemaksām
par darba stāžu. Tie darbinieki,
kas uzņēmumā strādā vairāk par 5
un 10 gadiem, attiecīgi saņem piemaksas 5 un 10% apjomā.
LTFJA prezidents I. Pavlovs:
- Protams, ka darbiniekam ir izdevīgi, ka ir koplīgums, tas ir dokuments kā lietussargs, zem kura
strādā uzņēmums. Arī kompānijai koplīgums ir izdevīgs, jo tajā
iekļauts svarīgs punkts par to, ka,
ja netiek pārkāpts koplīgums,
arodbiedrība atturas no streikiem
u.c. protestiem. Tas nozīmē, ka,
noslēdzot koplīgumu uz gadu,
mēs esam uz gadu noslēguši mierizlīgumu. Līdz ar to arodbiedrība
uzņemas savus pienākumus, ja rodas kādas problēmas – arodbiedrībai ir jāiet un jārunā, un jānoregulē situācija.

Ļoti labi darbinieki

- To darbinieku, kas uzņēmumā
strādā vairāk nekā 5 gadus, ir
daudz, - saka uzņēmuma ģenerāldirektors H. Taurs. – Ļaudis ir stabili, īpaši tehniskais sastāvs, kas
gandrīz visi strādā no pirmās uz-

TIRDZNIECības flotes
jūrnieku
arodbiedrības
Tallink
organizācijas aktīvs

V. NOVIKOVA FOTO
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Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienība "Saules taka"
viesus sagaidīja ar zivju zupu un kartupeļiem "mundierī"



AS Tallink Latvija
ģenerāldirektors
Hillards Taurs (vidū)
kopā ar komandu 2006.
gadā

Foto no LKDAF ARHĪVA

FOTO NO TALLINK ARHĪVA
ņēmuma dienas un ir ļoti labi darbinieki. Ir jau arī situācijas, ka darbinieks atceras tikai par tiesībām,
ne pienākumiem.
Ir cilvēciski, ka darbinieks
vienmēr vēlēsies saņemt augstāku atalgojumu, savukārt darba
devējs izvērtēs visus ar uzņēmējdarbību un tās attīstību saistītos
faktorus. Darbinieka dzīve nav
tikai atlaides, bet arī tas, ko viņš
ir ieguldījis. Jo – kurš mums
maksā naudu, no kurienes rodas
ieņēmumi? No klienta. Ja klientu
nav, ja tu kā darbinieks vai tavi
kolēģi slikti apkalpo, ja par tevi
kā darbinieku vai tavu kolēģi ir
daudz sūdzību, tad ko? Klienti
vairs nevēlas atgriezties uz kuģa
un nevēlas maksāt par šo pakalpojumu. Cilvēkam ir jāiegulda,
un tad viņš saņems pretī. „Tallink” darbinieki ir tie, kas veido
„Tallink” tēlu. Nav svarīgi, kāds ir
darbinieka amats – stjuarte, pavārs, bārmenis, stūrmanis vai
kapteinis: katram ir savi pienākumi un atbildība, un tikai tad, ja
katrs darīs savu darbu profesionāli un ar pozitīvu attieksmi,
mums būs aizvien vairāk apmierinātu klientu, kas pie mums atgriezīsies vēl un vēl. „Tallink”
pastāvīgi izvērtē situāciju, tajā
skaitā atalgojumu, un ne tikai tāpēc, ka tādas ir arodbiedrības
prasības, taču savu lomu spēlē arī
tirgus ekonomika, un abām pusēm jāmeklē kompromisi.

Tirgus ekonomika

I. Pavlovs ar smaidu citē klasiķus:
„Nav tāda nozieguma, ko kapitālists nedarītu peļņas dēļ,” un nepiekrīt, ka visu diktē tirgus ekonomika. – Latvijā ir daudz bagātu cilvēku, bet ļoti vāji attīstīta labdarība.
Kādēļ? Tādēļ, ka negrib dalīties –
arī savā peļņā ar citiem.
Hillards Taurs šajā brīdī oponē,
sakot, ka darba devējs kapitālu patur pie sevis tādēļ, ka viņš nekad
nezina, ko nesīs rītdiena – varbūt
valstī mainīsies kāds likums, būs
kāda reforma, un visi ieguldījumi
būs vējā:
– Jābūt kādai rezervei negaidītām situācijām. Taču jāsaka, ka
„Tallink” līnija Rīga – Stokholma
visus šos gadus ir strādājusi ar zaudējumiem, un tikai šajā vasarā mēs
tuvojamies izlīdzinātam finanšu
rezultātam. Priekšā gan vēl ir rudens sezona, kad ceļošanas aktivitāte ir salīdzinoši zemāka. Kuģu
bizness ir ļoti dārgs, un mēs godīgi
maksājam visus nodokļus, saistītus
gan ar darbaspēku, gan kuģa navigāciju u.c.
- Darba devējam vajag motivāciju, papildu stimulus no valsts, lai
viņš būtu ieinteresēts dalīties savā
peļņā. Tikai 2006.gadā Latvijā
nostabilizējās kuģniecības bizness.
Šī līnija ir stratēģiski svarīga visam
reģionam, tā ir svarīgs loģistikas
mezgls arī kravu pārvadājumiem,
- saka I. Pavlovs. – Līdz 2006.gadam šeit bija ļoti daudz problēmu

– gan ar kuģiem, gan jūrniekiem –
organizējām streikus, tiesājāmies,
bija kuģu aresti.

Kapitāls apvienojas –
labi, strādnieki
apvienojas – slikti?

Reizēm publiskajā telpā tiek proponēts viedoklis, ka arodbiedrības
ir kaut kāds anahronisks veidojums. Arī darba devēji apvienojas
organizācijās, lai veiksmīgāk aizstāvētu savas intereses gan sarunās ar valdību, politiķiem un citiem. Darba devēji saka – jums
jāstrādā atsevišķi, aci pret aci ar
darba devēju... Darba tirgū tomēr
jābūt līdzsvaram. Tā ir demokrātiska pieeja.
Ļoti nozīmīga lieta, ko atrisināja
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība sarunās ar politiķiem, ir
nodokļu atlaides jūrniekiem, kas
būtiski pozitīvi ietekmēja arī „Tallink” darbinieku maciņus.
- Vai attiecības starp darba devēju un darbinieku ir mīlestība? –
retoriski jautā LTFJA prezidents.
- Nē, tā ir darbaspēka pirkšana un
pārdošana. Tātad, nepieciešams
līgums, vēl labāk – koplīgums.
Kad būs tā mīlestība, tad nevajadzēs ne arodbiedrību, ne koplīgumu, - bet tādi laiki nekad nepienāks.
Tam piekrīt arī AS „Tallink Latvija” ģenerāldirektors, sakot, ka
arodbiedrība bez darba nekad nepaliks.

Arodbiedrībai
jābūt gudrai

H. Taurs: - Nevar darbinieku
prasības būt tādas, kas „piegriež
skābekli” darba devējam. Un tāpat darbiniekam, ar savu darbu
sniedzot savu personisko ieguldījumu, pozitīvi un profesionāli
darot savu darbu, ir jābūt drošam par savu darba devēju, ir uz
darbu jāiet ar prieku, ar cerību
uz rītdienu – lai var veidot kādus finanšu plānus, sūtīt bērnus
mācīties utt.
I. Pavlovs: - Arodbiedrības un
darba devēja sadarbībai jānorit
ar savstarpēju cieņu un sapratni,
jābūt saskarsmes punktiem, un
sociālajiem partneriem jābūt
līdzvērtīgiem – no vienas puses
– spēcīga kompānija, no otras –
spēcīga arodbiedrība. Arodbiedrību kustībai Latvijā ir jāceļ savas darba spējas, lai darbinieki
Latvijā varētu vienmēr teikt – jā,
koplīgumam ir nozīme, apvienošanās arodbiedrībās ir svarīga. Arodbiedrībām vairāk jādomā par savu menedžmentu.
H. Taurs: - Man patīk strādāt
ar gudriem cilvēkiem, un tādā
ziņā man ar arodbiedrību ir paveicies. Arodbiedrībai ir jābūt
gudrai,
nevis
dogmatiskai.
Arodbiedrību līderiem ir jāpārzina tā sfēra, kurā viņi darbojas,
ir jāzina pasaules tendences ekonomikā un nozarē, jābūt speciālistiem.
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GRŪTOS LAIKOS CILVĒKI
VAIRĀK TIC ARODBIEDRĪBAI
Sanita Lorence

Ja pati nebūtu redzējusi un
dzirdējusi, būtu pat grūti
noticēt, - tā gribas teikt pēc
vizītes uzņēmumā „Olainfarm”. Bezdarba un likstu
māktajā valstī darba dzīve
„Olainfarm” šķiet kā uz citas
planētas. Un, galvenokārt,
šeit esošā labā sociālā dialoga
dēļ, kas, pirmkārt, nozīmē
stabilas un drošas darbavietas un algas.
Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja Rita Pfeifere
piezīmē, ka „Olainfarm” vadība
regulāri tiekas ar arodkomiteju,
lai apspriestu darba samaksas paaugstinājumus. Uzņēmumā valda
ģimeniska un laba atmosfēra, - to
atzīst arodorganizācijas priekšsēdētāja Rudīte Bērziņa, kas
„Olainfarm” aizvadījusi jau 40
darba gadus. Bet šoreiz par sociālo dialogu no darba devēja viedokļa. Tādēļ uz sarunu aicināju
AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētāju Valēriju Maliginu.
Kāpēc spēcīgam biznesam

vajag sociālo dialogu un koplīgumu?
Lai tas būtu spēcīgs.
Citi darba devēji saka, ka tie
tikai izdevumi – bonusi darbiniekiem, sociālās garantijas...
Jā, tie ir izdevumi. Bet ir ļoti
svarīgi, lai darbinieki saprot sava
darba nozīmīgumu caur savu algu, un bonusi un prēmija arī ir
ļoti svarīgi. Mēs regulāri piešķiram darbiniekiem prēmijas uz
18.novembri – Latvijas dibināšanas dienu. Darbinieki to novērtē.
Turklāt Latvija ir neatkarīga tikai
mazliet vairāk par 20 gadiem.
Tādēļ prēmija šajā laikā ir svarīga
arī no patriotiskā viedokļa – lai
cilvēki svinētu valsts dzimšanas
dienu. Taču mēs domājam ne tikai par prēmijām – dažiem darbiniekiem vajag paaugstināt kvalifikāciju, citiem vajag palīdzēt,
lai viņu bērni varētu mācīties
universitātē... Mēs gribam un varam palīdzēt, tagad mēs to varam
un labprāt darām. Bezdarba līmenis valstī šodien ir ļoti liels,
un mūsu mērķis ir palīdzēt saviem darbiniekiem un viņu bēr-

niem. Darbinieki to ļoti ciena un
novērtē. Dialogs ar arodbiedrību
mums ir ļoti vajadzīgs, lai zinātu,
kādas ir problēmas, jo es un pārējā administrācija visu laiku nekontaktējam ar visiem darbiniekiem, tas nemaz nav iespējams.
Darbinieki griežas pie arodbiedrības, jo saprot, ka tur visu laiku
durvis ir atvērtas un ka ar tās palīdzību daudz ko var izmainīt.
Kopā ar arodbiedrību organizējam dažādus korporatīvus pasākumus, konkursus, sporta pasākumus – tas viss ļoti saliedē kolektīvu. Es domāju, ka pats galvenais ir laba atmosfēra uzņēmumā,
lai visi darbinieki jūt sevi šeit
piederīgu, lai viņi jūtas kā lielā
ģimenē un tajā pašā laikā kā
saimnieki, lai nebūtu formāla attieksme. Es, piemēram, zinu, ka
mūsu celtnieki būvē daudz labāk
nekā citur, jo viņu darbu vērtē
uzņēmuma darbinieki – viens ir
administrācijas aizrādījums, bet,
ja kolēģi pasaka, - paklau, ko tu
tur esi uzcēlis, ka uzreiz jau remonts jātaisa, - tas ir pavisam citādāk.
Es domāju, ka sociālais dialogs

ir mehānisms, lai saprastu visas
problēmas. Tie nav tikai bonusi,
ekskursijas, sports un teātris, bet
mums ir jākonstatē problēmas
un kur ko varam uzlabot. Ir dažādas – parastas un neparastas situācijas. Mēs nevaram palīdzēt
visai Latvijai, bet savā uzņēmumā mēs varam uzlabot situāciju,
varam palīdzēt pilsētai, novadam. Bizness var būt veiksmīgs
tikai tad, ja tas ir sociāli atbildīgs.
Mana dzīves pieredze liecina, ka
es domāju pareizā virzienā, jo rezultāti mums visu laiku paaugstinās.
Jūs regulāri tiekaties ar arodkomiteju.
Mēs neorganizējam īpašas konferences un ilgtermiņa diskusijas,
bet lietas risinām uzreiz un ātri.
Vai tādēļ, ka ir koplīgums un
tā sniegtās garantijas, darbinieki strādā čaklāk?
Darba ražīguma pieaugumu koplīguma sniegto labumu dēļ nevaru
izmērīt. Bet mūsu cilvēki strādā
ļoti labi, un to nosaka labā atmosfēra un sniegtās garantijas. Cilvē-

Uzņēmumā
Olainfarm arī
arodbiedrība rūpējas
par darbinieku
zināšanām darba
aizsardzībā, tādēļ
regulāri par šo tēmu
rīko seminārus

FOTO NO LIA ARHīva
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Attēlā (no kreisās):
AS Olainfarm valdes
priekšsēdētājs
V. Maligins,
Industriālo nozaru
arodbiedrības
priekšsēdētāja
R. Pfeifere un
Olainfarm
arodorganizācijas
priekšsēdētāja
R. Bērziņa
FOTO S.LORENCE
ki, kas atnāk pie mums strādāt no
citurienes, arī valsts institūcijām,
nevar noticēt, ka var būt arī tāda
atmosfēra un darba apstākļi. Visu
mēs nevaram izmērīt ar algu. Nav
bijis neviena gadījuma, kad kāds
darbinieks aiziet strādāt uz citurieni. Daudzi darbinieki varētu
atrast darbu citur, bet viņi grib
strādāt „Olainfarm”. Taču atrast
kvalificētu speciālistu – vai tas būtu celtnieks, operators vai ķīmiķis
– ir sarežģīti. It kā ir augsts bezdarbs, bet speciālistu nav. Tāpēc
cilvēki brauc uz Īriju, ka viņiem
šeit nav nekādas kvalifikācijas. Tā
ir izglītības sistēmas problēma.
Ko jūs pirmkārt gribētu sakārtot valstī ekonomikas jomā
– lai mēs attīstītos, lai rastos
jaunas darbavietas?
Es domāju, ka mūsu valdība var
daudz ko izdarīt. Valdība šodien
ir normāla, bet var strādāt labāk.
Un, pirmkārt, izglītības jomā.
Mūsu izglītība nav harmonizēta
ar mūsu ekonomiku. Jaunieši studē par juristiem, lai gan valstij vajag citas specialitātes. Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija var daudz ko izdarīt mūsu nākotnes labā jau
tagad. Pie mums nāk strādāt jaunietis, kurš beidzis universitāti kā
politologs vai sociologs, ko es varu viņam piedāvāt? Mums vajag
darbiniekus, bet ne ar tādu izglītību. Mēs paši darām daudz ko izglītības jomā – palīdzam studentiem RTU un LU – ķīmiķiem un
farmaceitiem. Vajadzētu samazināt budžeta vietas, piemēram, ju-

ristiem, un palielināt inženieriem,
elektriķiem, ķīmiķiem utml. Nevajag tik daudz kritizēt, bet domāt
uz nākotni, lai nepazaudētu vēl
simtiem tūkstošu cilvēku. Visām
rūpnīcām vajag speciālistus, bet
darba tirgū tādu nav. Ekonomikas
ministrs visu laiku runā par industrializāciju, bet nav redzama
nekāda darbība šajā jomā. Ir steidzami jāmaina valsts politika. Ļoti smaga situācijā ir mazajās pilsētās – Kandavā, Kuldīgā... Lai šīs
pilsētas nepazustu, tur vajag būvēt
kaut kādus objektus – rūpnieciskus vai tūrisma – vienalga, bet bez
valsts atbalsta to nevar izdarīt. Pēc
tam, lai naudu dabūtu atpakaļ budžetā, objektu var privatizēt, un
atkal ieguldīt jaunā objektā.
Ja ir tik vienkārši – kāpēc valsts
to nedara?
Droši vien tāpēc, ka neviens negrib šajā procesā iesaistīt valsts
naudu. Un kāpēc sākt ar Kandavu? Varbūt ar Kuldīgu? Valdība
mums ir gudra, bet viņa baidās.
Nākamais atkal ir Saeimas vēlēšanu gads, arī tāpēc.
Vēl, ja runājam par to, ko es
gribētu mainīt, tā ir Rīgas fondu
birža – šodien tā izskatās ļoti bēdīgi. Mums ir tik attīstīta banku
sistēma, bet nav labas biržas. Rīgas fondu biržai nepieciešams izmainīt statusu, jo tā dēļ zaudē Latvijas tautsaimniecība, jo - nav kur
investēt. Piemēram, ja Zviedrijas
vai Vācijas fondi grib kaut ko nopirkt – nav ko, viņi redz tikai
"Olainfarm" un vēl dažus uzņēmumus. Piemēram, igauņiem bir-

ža ir desmit reizes lielāka. Biržā
kotējas arī, piemēram, „Eesti
energia”. Viņi vairākkārt ir izmantojuši fondus no Zviedrijas, lai rekonstruētu savu infrastruktūru,
un viņiem nevajag visu laiku paaugstināt tarifus. Mums ir daudz
lielu privātuzņēmumu, bet viņi
negrib iet uz fondu biržu tāpēc, ka
tad vajadzēs taisīt starptautisku
auditu, tad tos kontrolēs Finanšu
un kapitāla tirgus komisija
(FKTK), un valsts viņiem nedos
nekādu bonusu par to, ka viņi
kļūs caurspīdīgi un izkļūs no iespējamās pelēkās zonas. Piemēram, vislabākais bonuss tām kompānijām, kas savas akcijas kotē
biržā, būtu, ka nav jāmaksā nodoklis no dividendēm. Tad arī
valsts attīstītos un rastos jaunas
darbavietas. Domāju, ka viens no
Igaunijas ekonomikas straujās attīstības priekšnoteikumiem bija
aktīvā fondu birža.
Vai sociālais dialogs var palīdzēt valsts līmenī?
LBAS ietekme uz valdību šodien
nav pārāk liela. Tā ir abpusēja
problēma. Protams, ka vajag piedāvāt tādus priekšlikumus, kādus
valdība var izpildīt. Bet valdībai
vajag pierast, ka LBAS zina, ko
profesionāli vajag darīt. Es domāju, vajag paaugstināt LBAS statusu,
lai valdībai obligāti vajadzētu jautājumus, kas attiecas uz strādājošajiem cilvēkiem, saskaņot ar LBAS
un šīs prasības izpildīt. Valdība sevišķi netic LBAS, un LBAS netic
valdībai. Bet ir jāatrod ceļš, kā strādāt kopā. Mums nevajag kaut kādu

šausmīgu opozīciju un vēl vienu
birokrātisku aparātu, bet valdībai
būtu daudz vieglāk strādāt. Kad
mums uzņēmumā krīzes laikā bija
problēmas, mēs pārrunājām tās ar
arodbiedrību. Administrācijai varbūt cilvēki kādreiz netic, bet arodbiedrībai tic, un, kad problēmas
izskaidro arodbiedrības līderis, tad
saprot un ieklausās. Man bija
daudz vieglāk, jo bija palīdzība.
Grūtos un smagos laikos cilvēki
vairāk tic arodbiedrībai. Tas pats ir
valsts līmenī.

GALVENAIS IR LABA
ATMOSFĒRA
UZŅĒMUMĀ, LAI VISI
DARBINIEKI JŪT SEVI
ŠEIT PIEDERĪGU, LAI
VIŅI JŪTAS KĀ LIELĀ
ĢIMENĒ UN TAJĀ
PAŠĀ LAIKĀ KĀ
SAIMNIEKI, LAI
NEBŪTU FORMĀLA
ATTIEKSME.
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SOCIĀLAIS DIALOGS UZŅĒMUMĀ

SIA AGA
ģenerāldirektors
O. Ķiecis saņem LBAS
balvu "Sadarbības
partneris 2009"
FOTO NO LBAS ARHīvA

JĀDARA CITIEM TĀ, KĀ TU
GRIBĒTU, LAI DARA TEV
SANITA LORENCE

-90.gados mēs ilgi un pamatīgi
apspriedām koplīgumu, taču tagad sadarbība ar arodbiedrību ir
ļoti konstruktīva, - atzīst SIA AGA
ģenerāldirektors Olavs Ķiecis.
Uzņēmuma arodorganizācijas
priekšsēdētājs Andris Ceplišs
piekrīt:
- Sākumā tiešām mums bija
viedokļu atšķirības, bet tagad
esam nonākuši pie ļoti līdzīgām
domām. Arī arodbiedrība cenšas
skatīties uz lietām reāli, saprast situāciju, un būtu muļķīgi uzstādīt
kaut kādas nepamatotas prasības.
- Uzņēmumā ir izveidots labs
sociālā dialoga pamats, atliek
pilnveidot to, kas ir, un nav jāstrīdas par sīkumiem, - situāciju raksturo arī Industriālo arodbiedrību
priekšsēdētāja Rita Pfeifere.
SIA AGA ražo un piegādā
klientiem rūpnieciskās un medicīniskās gāzes. Uzņēmuma vēsture ir sena, un tagad SIA AGA ir
starptautiska uzņēmuma sastāvā.
Latvijā ir trīs ražotnes, un kopumā tajās ir nodarbināti 80 darbinieki. Uzņēmuma attīstības gaita
norāda, ka, lai gūtu panākumus
un noturētos šajā nozarē, ir jābūt
ilgtermiņa pieejai, ir jābūt ilgtermiņa investīcijām, un SIA AGA
tas ir izdevies.
- Mums tas ir izdevies arī tādēļ,
ka mums ir savs viedoklis par korporatīvo sociālo atbildību. Pirmām kārtām, mēs to saprotam ar
to, ka ir jāievēro likumi, jāmaksā
nodokļi. Un ir jādara citiem tā, kā

tu gribētu, lai dara tev, - saka SIA
AGA ģenerāldirektors.
Uzņēmuma vērtības ir tā cepure, zem kuras darbojamies. Vissvarīgākais, protams, ir uzņēmuma darbinieki, un kādas ir mūsu
savstarpējās attiecības. Arī - kā
mēs strādājam ar klientiem, kāda
ir mūsu attieksme pret partneriem, piegādātājiem un kāda ir
mūsu atbildība pret vidi. Attiecības ar darbiniekiem notiek saskaņā ar uzņēmuma vērtībām, kuras
ir – būt vienmēr labākajiem, nodrošināt darbiniekiem komandas
garu u.c. Pēdējais koplīgums ir
ļoti labs abām pusēm - kadru mainība mums ir maza, cilvēki strādā
atbildīgi un ir lojāli uzņēmumam.
Līdz ar to viņi apmierina klientu
prasības, un uzņēmums kopumā
var garantēt augstu kvalitāti un
pakalpojumu līmeni.
A. Ceplišs: - Tie labumi, kas ir
koplīgumā, nodrošina to, lai es varētu mierīgi strādāt, lai man nav
jāuztraucas par ikdienu – tā ir veselības apdrošināšana, pabalsti
skolēnu vecākiem. Ir nodrošinātas
apmācības un darba apģērbi.
No saviem skandināvu kolēģiem SIA AGA ir pārņēmusi vienu labu tradīciju - uzņēmums piedāvā darbiniekiem noteiktā termiņā ziemā izmantot 5 brīvdienas. Mērķis šīm brīvdienām ir – lai
darbinieks kopā ar ģimeni atpūstos arī gada tumšajā laikā. Bet nu
– ja atsakās, tad nekā, citā gadalaikā šīs brīvdienas izmantot nevar.
Pagājušajā gadā SIA AGA novecojušo ražotni Bolderājā aizvēra

ciet un atvēra jaunu Zaķumuižā.
Neskatoties uz neizdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, visi 25 ražotnes darbinieki izvēlējās darbu turpināt
jaunajā ražotnē. Uzņēmuma vadība to uztvēra kā apliecinājumu, ka
personāla politika ir pareiza.
A. Ceplišs: - Firma nāca pretī
tiem darbiniekiem, kas dzīvoja
Bolderājā, un sākumā noorganizēja transportu. Mūsu uzņēmumā
ļoti liela nozīme tiek pievērsta
darba drošībai, tiek ieguldīta ļoti
liela nauda. Mēs esam pateicīgi
firmai, ka mēs varam strādāt drošos apstākļos. Es domāju, ka šajā
nozarē tas ir ļoti būtiski.
SIA AGA vadības prioritāte ir
stabilas, konkurētspējīgas algas,
teicami darba apstākļi.
O. Ķiecis: - Mūsu uztverē prēmijas u.c. bonusi ir īslaicīgs gandarījums, mēs sava uzņēmuma
kultūru veidojam, pamatojoties
uz ilgtermiņa spēles noteikumiem. Ja mēs runājam par darba
ražīgumu, tad pēc ļoti daudziem
rādītājiem mēs esam labāki par
mūsu ārzemju kolēģiem - rezultāti
ir ļoti labi, un cilvēku darbs ir ļoti
labs.
Koplīgumā ir ierakstīts, ka uzņēmuma vadība divas reizes gadā
informē visus darbiniekus par to,
kas notiek uzņēmumā, kas ir sa-

SIA AGA
arodorganizācijas
priekšsēdētājs
A. Ceplišs

FOTO S. LORENCE
sniegts, kādi ir plāni. Un šajās sanāksmēs tad arī jūt darbinieku
pozitīvo attieksmi. Reizi gadā Rīgā ierodas AGA vadība no Skandināvijas, kas atbild par astoņu
valstu ražotnēm, un tiekas ar
strādniekiem un biroja darbiniekiem. Ražotņu sapulces notiek
reizi nedēļā. Iekšējai saziņai izveidots intraneta tīkls. Vēl notiek dažādas aptaujas un anonīmas anketēšanas, piemēram, par IT servisu,
vai par gada pārrunām. Uzņēmumā ļoti augstā līmenī ir gada mērķu un attīstības pārrunas – par
konkrētā cilvēka mērķiem, kādi ir
bijuši darba apstākļi, darbinieki
tiek aicināti izteikt visu, ko domā,
un tiek aizpildīts protokols.
O. Ķiecis: - Izaicinājumi Latvijas biznesā, kas dara uzņēmuma
vadīšanu grūtu, ir diezgan neprognozējamā biznesa vide un
mainīgā nodokļu politika - spēles
noteikumi tiek nemitīgi mainīti.
Otrs – tā ir birokrātija un ačgārnības, ar kurām mēs sastopamies
valsts pārvaldē. Tas neveicina jaunu uzņēmējdarbību, līdz ar to nerodas jauni uzņēmumi un darbavietas, līdz ar to mums nav jaunu
klientu, un mēs nespējam attīstīties tik, cik mums gribētos.

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.

