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Turpināsim cīņu par cienīgu darbu
Šis gads beidzas it kā pierasti —
ar Adventes vainagiem un
degošām svecēm. Bet šogad
svecītes simbolizē arī to, cik
trausla ir cilvēka dzīvība, cik
negaidīti mēs varam zaudēt gan
darbavietās, gan sadzīvē savus
līdzcilvēkus. Nav mums Latvijā
citas vērtības kā cilvēki. Bet
diemžēl mūsu valstī visos
līmeņos šī bagātība netiek
novērtēta. Diemžēl mūsu
darbiniekiem nav cilvēka
cienīga dzīve, cienīgs darbs un
cienīga darba samaksa. To
spilgti atklāja Zolitūdes
traģēdija, kurā bojā aizgāja arī
divi arodbiedrību biedri.
Pēteris Krīgers,
LBAS priekšsēdētā js

Tāpēc, gadam noslēdzoties un
Jaunam gadam sākoties, mēs atkārtojam tās patiesības, ko esam
jau daudzkārt teikuši cilvēkiem,
kas ir darba tirgū: ir jāmēģina iziet no tās rutīnas, ka „es jau neko
nevaru ietekmēt, neko nevaru padarīt, neko nevaru pateikt”. Katram pašam vispirms jāmēģina
mainīt apstākļi, jāmēģina padarīt
apkārtējo vidi labāku, un tad arī

valsts kopumā būs daudz labāka
dzīvošanai un strādāšanai.
Šis gads arī citās jomās nav bijis
vienkāršs. Darba devēji mēģina
darbiniekiem samazināt sociālās
garantijas, darbavietās samazinās
darba koplīgumu skaits, tiek veikti
mēģinājumi pārtaisīt Darba likumu
un no tā izņemt ārā ļoti būtiskas
normas, kas nodrošina gan strādājošo cilvēku aizstāvību, gan arī iespējas saņemt lielāku darba algu.
LBAS nevar ar šādu situāciju
samierināties, - mēs uzskatām, ka
tā ir pretēja Latvijas valsts interesēm. LBAS uzskata, ka Latvijas
valstij ir jābūt plaukstošai Eiropas
Savienības valstij ar cilvēkiem,
kuri tik tiešām ir laimīgi, ka šeit
dzīvo un strādā.
Šogad ir veikts ļoti liels darbs pie
arodbiedrībām svarīgiem dokumentiem – jaunā Arodbiedrību likuma un grozījumiem Darba likumā. Visa gada garumā sarunās gan
ar Labklājības ministriju, gan darba
devējiem, gan arī valdību un Saeimas deputātiem ir aizstāvētas darbinieku un arodbiedrību tiesības.
LBAS izsaka ļoti lielu pateicību tiem
visiem 17 000 cilvēku, kas piedalījās
mūsu vēstuļu akcijā „Rokas nost no

Darba likuma!”. Joprojām ceram, ka
ar šīs akcijas palīdzību izdosies saglabāt ļoti būtiskas lietas Darba likumā un Arodbiedrību likumā. Tas
ir – iespēju arodbiedrībām aizstāvēt
savus biedrus atlaišanas no darba
gadījumā un virsstundu darba apmaksu 100% apmērā. Mēs uzskatām, ka mūsu darbinieku labklājības līmenis nav tik augsts, lai mēs
no šīm garantijām varētu atteikties.
Arodbiedrību likumā ir izdevies
diezgan labi saskaņot normas ar
profesionāli strādājošiem juristiem.
Lielu paldies varam teikt tieši Labklājības ministrijas juristiem, personīgi Mārim Badovskim par ieguldīto darbu, par to, ka viņš ar lielu
izpratni izturējās pret dažādām
arodbiedrību interesēm. Vēl diemžēl ir palicis nesakārtots – par arodbiedrību tiesībām savos Statūtos
noteikt vairākas atšķirīgas lietas no
Biedrību un nodibinājumu likuma,
kā arī skaidrot savos Statūtos, kā
arodbiedrības aizstāv arodbiedrības
biedrus un kā – pārējos strādājošos
cilvēkus. Tās droši vien būs vēl nākamā gada diskusijas ar Saeimas
deputātiem, lai likums iznāktu pēc
iespējas sabalansētāks un atbilstoši
visu interesēm.

Mēs aicinām cilvēkus būt
aktīviem, nākt stāties
arodbiedrībās, veidot
arodbiedrības, jo mēs
redzam, ka tikai šī
organizētā darbinieku
tiesību un drošības
aizstāvības forma var
nodrošināt cilvēkiem
pienācīgo dzīves līmeni.

LBAS visu pagājušo gadu konsekventi ir pildījusi to, kas ir strādājošo cilvēku interesēs, to, ko
arodbiedrības biedri mums ir prasījuši un uzticējuši. Es ļoti ceru, ka
šādas uzticības Jaunajā gadā būs
vairāk, ka arodbiedrību cilvēki
uzskatīs par ļoti labu savu interešu
un aizstāvības formu, un darbinieki stāsies arodbiedrībās, lai
šeit darbotos un rastu aizsardzību
savai darba dzīvei un piepildījumu brīvajam laikam.

LBAS PIEDĀVĀ DARBA AIZSARDZĪBU APGŪT TĀLMĀCĪBĀ
LBAS interesentiem piedāvā
jaunas mācību iespējas darba
aizsardzības jomā — tālmācības kursus.
LBAS Mācību centrs organizē
40 stundu programmas teorētiskās daļas tālmācības darba aizsardzības maksas kursus darbinieku
uzticības personām, darba aizsar-

dzības atbildīgajām personām un
arodorganizāciju priekšsēdētājiem. Tāpat šī programma ir piemērota darba devēju atbildīgajām
personām par darba aizsardzību,
struktūrvienību vadītājiem, studentiem u.c. interesentiem.
Lai iesaistītos darba aizsardzības tālmācības kursos, interesen-

tam jābūt datoram, interneta pieslēgumam un e-pasta adresei.
Pieteikšanās kārtība ir aprakstīta
LBAS mājaslapā – www.lbas.lv,
sadaļā „Darbības virzieni”> „Darba drošība”> „Mācību kursi”.
Sociālā dialoga nodrošinājumam uzņēmumā darba aizsardzības jomā izšķiroša nozīme ir arodaktīva zināšanām darba aizsardzības jautājumos, ko var iegūt licencētos apmācības kursos.
Tālmācība ir pašmācības process, kas orientēts uz cilvēkiem,
kuriem iesaistīšanās pilnā apmācības procesā (klātiene) kaut kādu
apstākļu dēļ nav iespējama. Iesaistoties tālmācības procesā, izglītojamais izvēlas savām interesēm
atbilstošu:
• mācību uzsākšanas laiku;
• tempu, kādā mācīties.
Turklāt jāpiebilst, ka tālmācī-

bas mācību gads nesākas 1.septembrī. Tālmācība ir process, kurā mācības var uzsākt jebkura laikā.
Tālmācības procesu nodrošina
speciāla apmācības atbalsta sistēma:
• mācību centra koordinators,
kurš nodarbojas ar mācību plānošanu, organizēšanu un atbild par
mācību norisi un gala rezultātu;
• konsultanti, kuri palīdz, izskaidro, rosina, virza kursantu galarezultātam;
• individuālas konsultācijas;
• speciāli izstrādāti pašpārbaudes
testi;
• praktiskie darbi.
Z. Antapsons, LBAS darba
aizsardzības eksperts, darba
aizsardzības kursa vadītā js

Tālr.: 6 7035908, e-pasts:
ziedonis.antapsons@lbas.lv
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BUDŽETS 2014
Saeimas vēlēšanu gada
budžeta tapšana notika neparasti pretrunīgi un samocīti:
valdībai nebija vienota rīcības
virziena un mērķa. Sociālo
partneru, pašvaldību iespējas
to ietekmēt bija epizodiskas
un nepilnīgas. Budžeta grozījumiem pietrūka stratēģiskas
sasaistes ar NAP, it īpaši ar tā
vadmotīvu „ekonomikas
izrāvienu” un „cienīgu darbu”.

Egīls Baldzēns,
LBAS priekšsēdētā ja vietnieks

No arodbiedrību viedokļa vairāk
vai mazāk nopietnas diskusijas un
panākti rezultāti bija darba samaksas politikā: minimālās algas
paaugstinājums līdz 225 Ls mēnesī, neliels darba algas pieaugums
publiskajā sektorā un nodokļu
politika (sociālās apdrošināšanas
iemaksu samazinājums darbiniekiem un darba devējiem 0,5% apmērā, neapliekamā minimuma
palielinājums līdz 53 Ls un atvieglojuma par apgādībā esošu personu paaugstinājums līdz 116 Ls
mēnesī). Tomēr lielākā daļa no
šiem pasākumiem ir ar izteiktu
nepietiekamības piegaršu. Darbinieku situācija ir vēl tālu no
pirmskrīzes līmeņa ne tikai darba

DARBINIEKU
SITUĀCIJA IR VĒL
TĀLU NO
PIRMSKRĪZES
LĪMEŅA NE TIKAI
DARBA SAMAKSĀ,
BET ARĪ NODOKĻU
UN CENU ZIŅĀ.

samaksā, bet arī nodokļu un cenu
ziņā. Tā krīzes laikā valdība ar
vienu cirtienu samazināja neapliekamo minimumu no 90 Ls uz
35 Ls mēnesī, taču tagad tas divos
gados pieaudzis tikai līdz 53 Ls,
vai arī sociālās apdrošināšanas iemaksas darbiniekiem paaugstināja par 2%, bet tagad samazināja
par 0,5%! Tātad uzlabojumi ir, taču līdz Lietuvas un Igaunijas līmenim ir tālu: tur darbiniekam sociālās apdrošināšanas iemaksas ap
3%, bet neapliekamais minimums
ap 100 Ls.
Arī šobrīd, kad darbinieki no
krīzes laikā zaudētā darba samaksā ir atguvuši vidēji tikai 25%, pie
tam, papildus neaprēķinot zaudēto nodokļu un cenu kāpumā, no
darba devēju puses izskan priekšlikumi vēl papildus samazināt
reālo darba samaksu, nosakot piemaksu par virsstundu darbu nevis
100%, bet 50% apmērā. Šī norma
attiektos uz 29% darbinieku, kuri
reāli veic virsstundas (SKDS pētījums).
Darba devēju puse savā nostājā
ignorē reālus ekonomikas faktus:
kopš 2008. gada darba samaksas
īpatsvars iekšzemes kopproduktā
(IKP) ir samazinājies no 44% līdz
34% 2012.gadā, bet uzņēmumu
peļņas daļa IKP šajā pieaugusi no
40% līdz 50% (skatīt diagrammu).
Krīze ir beigusies krīzes izraisītājiem: neapdomīgām bankām un
nekustamā īpašuma spekulantiem, bet ne darbiniekiem. To
spilgti apliecina arī sabiedrības
noskaņojums par situācijas attīstību valstī. Tas ir tālu no ierastā
„veiksmes stāsta”. DNB barometrs
2013.gada oktobrī: 56% iedzīvotāji Latvijā uzskata, ka situācija valstī kopumā attīstās nepareizi un
vaicāti, uz kurieni Latvija dodas:
46% iedzīvotāji izvēlas atbildi:
„Aizej tur, nezin kur!”. Atbildes ir
patiesi dramatiskas un prasa nopietnu politikas pārvērtēšanu un
koriģēšanu.
Par jaunas politikas iespējām
valdība runā aprauti – fiskālā telpa esot maza, parādu valstij esot
daudz. Reālā atbilde šādai nostājai
skan dāņu filosofa Kirkegarda cie-

nīgi: „Jā un nē!” Jo lielā mērā valdība un Saeima veido fiskālās telpas lielumu vai mazumu, atbilstoši savām izvēlēm, arī mēs paši kā
iedzīvotāji – nodokļu maksātāji to
palielinām vai mazinām. Arī nākamā gada budžeta veidošanas
gaitā fiskālā telpa pieauga no 60
miljoniem latu līdz 170 miljoniem
latu. Vispirms jau valdība pati sevi
iedzina stūrī, izvēloties eiro ieviešanas dēļ, izpildīt visus Māstrihtas
kritērijus, kurus no 28 ES dalībvalstīm šobrīd pilda tikai 3: Latvija, Igaunija, Luksemburga! Šo kritēriju izpilde, un pat vairākkārtīga
pārpilde, ir fiskālo telpu samazinājusi par simtiem miljoniem latu. To nedara ne Vācija, ne Lielbritānija, ne Francija. Budžeta
deficīts Latvijā ir pat vairāk nekā 3
reizes mazāks kā to pieprasa
Māstrihtas kritēriji. Ne jau velti

savulaik LBAS, LDDK un LPS asi
iebilda pret fiskālās disciplīnas likuma pārmērībām. Ibsena tēla
Branda skarbā prasība „Visu vai
neko!” liekas necilvēcīgi izšķērdīga. Ja valsts budžeta finansiālo bilanci palielinātu līdz mīnus 1% no
IKP, tad tie būtu apaļi 100 miljoni
eiro: darba samaksas, veselības
aprūpei, zinātnei, ceļiem. Ja MK
slēgtās sēdes bez jautājuma izskatīšanas Saeimā netiktu reizēm pieņemti finansiāli ļoti ietilpīgi lēmumi, kā, piemēram, „Krājbankas”,
„AirBaltic”, „Liepājas metalurga”
gadījumā, tad daļa no šīs naudas
noteikti veidotu krietnu rezervi
jaunai nopietnai politikai. Tāpēc,
lai sabiedrība mainītu savu attieksmi pret valstī notiekošo, varai
nevis vārdos, bet nopietnos darbos ir jāmaina sava attieksme pret
tautu.
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Padziļināta izpratne par cienīgu
darbu pedagogiem un koplīguma lomu
Lai veidotu politiķu un darba
devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicinātu darba vides
pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo
darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas
izglītības, Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrība
šogad īstenojusi vairākas aktivitātes (www.ej.uz/CienigsDarbs).
Edgars Grigorjevs,
LIZDA sabiedrisko at tiecību
speciālists

„Diemžēl par pedagogu darba vidi nereti trūkst pietiekoša apjoma
un kvalitātes informācijas, lai veidotu rekomendācijas un pozitīvi
ietekmētu valdības un pašvaldību
realizēto politiku cienīga darba
apstākļu nodrošināšanai pedagogiem,” minēja LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
Arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniekiem šogad veica pētījumu par izglītības darbinieku vajadzībām nodarbinātības stabilitātes un cienīgu darba apstākļu
nodrošināšanā un šo jautājumu
aktualizēšanu darba koplīgumos
(www.ej.uz/LIZDApetijumsLLU).

SABALANSĒJOT
KOPLĪGUMĀ
DARBINIEKU
VAJADZĪBAS UN
VĒLMES AR DARBA
DEVĒJA IESPĒJĀM,
RODAS ABPUSĒJS
IEGUVUMS, TĀDĒĻ
ARODBIEDRĪBA
AICINA IZGLĪTĪBAS
UN ZINĀTNES
IESTĀŽU VADĪTĀJUS
SLĒGT DARBA
KOPLĪGUMUS!

Pētījumā arodbiedrība zinātniski pamatojusi nepieciešamību
piešķirt papildu valsts finansējumu izglītībai, kurā vienlaikus noskaidrots, ka 72% pedagogu ir izteikti neapmierināti ar esošo darba apjomam neatbilstošo atalgojumu. Pētījumi ir bijis būtisks
pamats arodbiedrības izvirzītajām
prasībām valdībai.
Lai veicinātu politiķu lielāku
atbalstu pedagogu prasībām par
cienīgiem darba apstākļiem un
rosinātu viņus izzināt pedagoga
ikdienas darba pienākumus, arodbiedrība jau trešo gadu rudenī rīkoja akciju „Skolas diena 2013”.
Šogad akcijā piedalījās 227 pašvaldību un Saeimas deputāti, kas
uz vairākām stundām kļuva par
1875 pedagogu „ēnām” 211 izglītības iestādēs visā Latvijā.
Par konkrētiem pedagogu darba vides, drošības un sociālā dialoga pilnveidošanas ceļiem, kas
dotu iespēju uzlabot darba koplīgumus, arodbiedrība kopā ar
Norvēģijas Izglītības darbinieku
arodbiedrības kolēģiem un Latvijas ministriju, pašvaldību un izglītības pārvalžu, zinātnes, izglītības
iestāžu pārstāvjiem diskutēja konferencē „Padziļināta izpratne par
cienīgu darbu pedagogiem”.
Savukārt novērtēt pedagogu
esošos darba apstākļus darba devējiem ļāva arodbiedrības jaunieviestais konkurss „Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde
2013”. Konkursā piedalījās kopā
29 izglītības iestādes, no kurām 9
darba devējiem Pasaules dienai
par cienīgu darbu veltītā konferencē arodbiedrība kopā ar apliecinājuma plāksni svinīgi piešķīra
statusu „Pedagogam draudzīgākā
izglītības iestāde 2013”.
Par pedagogiem draudzīgu var
uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā
vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kon-

trole; fiziskā vide – lietas, telpas,
darbavieta, aprīkojums, drošība,
funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide –
simboli, nozīmes, informācija, reputācija.
Visas minētās aktivitātes ieviestas, lai arodbiedrība līdz 2014.gada beigām paveiktu pērn pašas
izvirzīto uzdevumu, proti, ka
arodorganizācijas un darba devēji
noslēdz kopā vismaz 950 darba
koplīgumus jeb šāds kolektīvais
līgums ir vismaz 72% LIZDA
pirmorganizāciju.
Šāda rezultāta sasniegšanai
arodbiedrība arī nākamajā gadā
plānojusi vairākas aktivitātes –
veiktā pētījuma rekomendāciju
iedzīvināšana, atkārtots konkurss
darba devējiem, pedagogu darba
vietu vērtēšana un ieteikumi uzlabojumiem, diskusijas un apmācību semināri visos Latvijas reģionos.
Līdz šim aptuveni 62% no 1306
LIZDA pirmorganizācijām ar darba devējiem ir noslēgušas 804 darba koplīgumus, panākot labvēlīgākus darba nosacījumus izglītības un zinātnes darbiniekiem.

Sabalansējot koplīgumā darbinieku vajadzības un vēlmes ar
darba devēja iespējām, rodas abpusējs ieguvums, tādēļ arodbiedrība aicina izglītības un zinātnes
iestāžu vadītājus slēgt darba koplīgumus!
Aicinām sekot līdzi LIZDA aktualitātēm
mājas
lapā
www.lizda.lv.
Publikācija tapusi LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros
ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas
„Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu.

KonfErencē 23.maijā
LIZDA akcijas "Skolas
diena" ietvaros Saldus
novada domes
deputāts S. Beļkevičs
iesaistās PII "Pasaciņa"
nodarbībā
Foto no LIZDA arhīva
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DARBA DROŠĪBĀ –
DRŪMA AINA
Lai pievērstu pastiprinātu sabiedrības uzmanību darba drošībai,
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība (LBAS) starptautiskā
foruma „Aktualitātes darba
tiesiskajās attiecībās un darba
aizsardzībā – problēmas un
risinājumi” ietvaros 28.novembrī
aicināja uz diskusijām par aktuālajiem darba risku novērtēšanas
procesiem un to rezultātiem
dažādu jomu ekspertus.

Kaut arī normatīvā bāze darba
drošības jomā Latvijā ir sakārtota,
analizējot mūsu jaunākos statistikas datus un pēdējā laika notikumus, paveras drūma aina. Darba
vides risku novērtējumu Latvijā
veic tikai katrs trešais darba devējs,* bet darba ņēmēji attiecībā uz
savu drošību kļūst nevērīgāki, par
ko liecina aizvien pieaugošais darba vietās reģistrēto nelaimes gadījumu skaits. Pērn vien nelaimes
gadījumos darba vietās gāja bojā
34 cilvēki, bet smagas traumas guva 213 strādājošie.** Neraugoties
uz šo skaudro statistiku, regulāri
individuālos darba aizsardzības līdzekļus lieto tikai 69% strādājošo.
Nenoliedzami, primāri par darba drošību uzņēmumā ir jādomā
darba devējam. Ir pat veikti matemātiski aprēķini, kas pierāda, ka
darba devējam uzlabot darba vidi
uzņēmumā ir izdevīgi, jo darbinieki viņu slimības laikā ir jāaizvieto,
un tikai retais darba devējs apzinās, cik šī aizvietošana reāli izmaksā. Tādējādi gan regulāra darba vides risku novērtēšana un novēršana, gan arī darbinieku veselības
apdrošināšana, ir investīcijas, kas
ilgtermiņā atmaksājas ar uzviju.
Interesanti, ka no pēdējās daudzi
uzņēmumi ir atteikušies tieši biznesa optimizācijas nolūkā.
Ņemot vērā, ka darba vides kaitīgie faktori, kas var neatgriezeniski ietekmē nodarbināto veselību, ir
novēršami, nozīmīga loma darba
vides risku novērtēšanā ir arī darba
ņēmējiem. Īpaši tas attiecas uz darba vides riskiem, kas tieši var ietekmēt strādājošo veselību, jo, piemēram, mugurkaula veselība, kā no-

rāda fizioterapeite Marika Briede,
ir vislielākajā mērā mūsu katra paša atbildība.
„Cilvēki bieži neapzinās, ka tieši
ķermenis ir instruments, kas viņiem ļauj sasniegt savu materiālo
labklājību. Viens no nozīmīgākajiem šo labklājību veicinošajiem
faktoriem ir kvalitatīva darba vides
risku novērtēšana,” skaidro M.
Briede. „Visbiežāk strādājošo veselības problēmas ir saistītas ar mugurkaula veselību, jo cilvēki nenovērtē darba vides riskus pienācīgi
– maz kustās, ilgstoši un nepareizi
sēž. Lai uzlabotu darba un personīgās dzīves kvalitāti, ir svarīgi pašam apzināties nepieciešamību
kaut ko mainīt savos paradumos
un darba vidē, turklāt nevis rīt, parīt vai aizparīt, bet gan tūlīt pat! Ja
darbinieks to nevēlas, darba devējs
neko nevar iesākt,” skaidro M.Briede.
Darba aizsardzības speciālisti ir
pārliecināti – lai maksimāli efektīvi
uzņēmuma darba vidi, darba vides
risku novērtēšanas procesā ir jāiesaista darbiniekus. Pieredze liecina, ka viņi vislabāk pārzina reālo
situāciju uzņēmumā, tālab objektīvi spēj identificēt problēmjautājumus.
„Lai arī kā mums to negribētos
atzīt, par darba vietā notiekošo
vienlīdz atbildīgi ir gan darba devējs, gan arī darba ņēmējs – darbiniekam ir ne tikai tiesības prasīt, lai
darba devējs ievēro darba aizsardzības normas, bet arī jāievēro šīs
normas pašam. Ņemot vērā, ka
darba vides riski pastāv visur un
tiem ir pakļauts ikviens no mums,
ignorēt šos riskus ir vairāk kā muļķīgi. Izklausīsies ciniski, bet – ar
pārliecību „ar mani nekas ļauns
darbā notikt nevar” cilvēks agrāk
vai vēlāk attopas slimnīcas gultā
vai kapsētā,” uzskata LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
Vairāk
informācijas
–
www.arodbiedribas.lv.
*SKDS pētījums „Darba attiecību
prakse un iedzīvotāju izpratne par
darba drošību Latvijā”.
**Valsts darba inspekcijas dati.
Sagatavoja Karīna Javtušenko

Avoti: Valsts darba inspekcijas dati, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības aptaujas dati. Aptauja veikta internetā un tajā piedalījās 1229 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 26 līdz 65 gadiem.
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Arodbiedrība – garants un palīgs
darba tiesību problēmjautājumos
Darba tiesību ekspertu novērojumi un jaunāko pētījumu dati
liecina, ka Latvijas ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju zināšanas
darba tiesību un darba drošības
jomā uzlabojas. Palielinās arī to
strādājošo skaits, kuri labāk
izprot savas kā darbinieku
tiesības un iestājas par tām.
Tomēr savu taisnību izdodas
panākt vien apņēmīgākajiem
– liela daļa tiesā iesniegto pieteikuma prasību pret negodprātīgiem darba devējiem nekvalitatīvu, nepilnīgu pierādījumu dēļ tiek
atstātas bez virzības.

Ar mērķi pārrunāt pierādīšanas
problemātiku darba tiesību strīdos un rast konstruktīvus šīs situācijas risinājumus, LBAS starptautiskā foruma „Aktualitātes
darba tiesiskajās attiecībās un darba aizsardzībā – problēmas un risinājumi” ietvaros, kas norisinājās
novembra beigās un kuru apmeklēja teju 200 dalībnieki, aicināja uz
diskusiju dažādu jomu ekspertus
– juristus, tiesnešus u.c.
„To, ka Latvijas sabiedrība kļūst
aizvien zinošāka darba tiesību un
darba drošības jautājumos, novērojām jau pirms kāda laika. Tagad to
apliecina arī statistika. Tas, protams,
priecē, jo pierāda, ka preventīvais
darbs, ko esam veikuši līdz šim, izglītojot strādājošos par viņu darba
tiesībām un pienākumiem, nav bijis
veltīgs,” uzskata LBAS priekšsēdētājs
Pēteris Krīgers. „Tomēr, ņemot vērā
šā brīža ekonomisko situāciju valstī,
Latvijā reģistrēto darba tiesību pārkāpumu īpatsvars joprojām ir augsts
– pēdējo sešu mēnešu laikā ar darba
tiesību pārkāpumiem savā darbavietā saskāries katrs otrais strādājošais*.
Tāpēc darba strīdi pie mums ir bieži
izplatīta parādība. Ir apsveicami, ja
strādājošajiem izdodas īstenot ar
darba devēju pozitīvu sociālo dialogu un atrisināt šos strīdus pārrunu
ceļā ar arodbiedrības palīdzību. Un,
lai arī ar tiesas palīdzību savu taisnību panākt ir iespējams, tas nav viegli, jo cilvēkiem trūkst elementāru zināšanu par to, kā pareizi iesniegt

prasības pieteikumu. Vienmēr ir labāk, ja palīdzēt var arodbiedrība un
tās profesionāls jurists.”

Par savām
tiesībām necīnās

Kaut 52% ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka ir vāji
informēti par darba tiesisko attiecību jautājumiem un tikpat liels
skaits respondentu neuzskata „aplokšņu algu” par darba tiesību
pārkāpumu, tāpēc piekristu strādāt, ja darba devējs visu algu vai
tās daļu izmaksātu aploksnē, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā pētījuma
dati* liecina, ka kopumā cilvēku
zināšanas par darba tiesību un
darba drošības jautājumiem ar
katru gadu uzlabojas.
Biežāk izplatītie darba tiesību
pārkāpumi Latvijā joprojām ir nemainīgi – nepilnīgi, darbinieku tiesības ierobežojoši darba līgumi, neizmaksātas darba algas, nepamatota
darbinieku atbrīvošana no darba un
neapmaksātas virsstundas. Salīdzinoši visbiežāk šiem un vēl daudziem
citiem darba tiesību pārkāpumiem,
piemēram, neprognozējamām un
biežām izmaiņām darba grafikā,
problēmām izmantot ikgadējo atvaļinājumu, darba apstākļu pasliktināšanās, darba algas samazināšana bez
iepriekšēja brīdinājuma u.tml., saskaras viesnīcu un restorānu tīklos
strādājošie (69%), kā arī transporta,
glabāšanas un sakaru jomās strādājošie (65%). Pētījums rāda, ka krietni labāka situācija darba tiesību jomā ir tajos uzņēmumos un organizācijās, kuros ir arodbiedrības.
Interesanti, ka 49% respondentu,
jautāti, kā ir rīkojušies, saskaroties ar
darba tiesību pārkāpumiem, norāda, ka nav darījuši neko. Galvenie
iemesli – teju katrs otrais (42%) uzskata, ka situācija nav atrisināma,
katrs trešais (34%) uzskata, ka situācija nav bijusi tik nozīmīga, lai ko
īpaši darītu, bet katrs piektais (16%)
atzīst, ka neuzticas organizācijām,
kuras nodarbojas ar šādu jautājumu
risināšanu.
Neraugoties uz to, strādājošie ar

katru gadu kļūst ne vien zinošāki,
bet arī drosmīgāki. Tā, ja 2009.gadā
atlūgumu, saskaroties ar darba tiesību pārkāpumiem darbavietā, iesniegtu vien katrs desmitais strādājošais (11%), tagad to darītu jau teju
katrs piektais (16%). Katrs otrais
(56%) atzīst, ka centīsies pārrunāt
radušos situāciju ar darba devēju, lai
panāktu, ka strādājošo darba tiesības tomēr tiek ievērotas (2009.gadā
– 50%), bet katrs trešais (29%) būtu
gatavs iesniegt sūdzību par darba
tiesību neievērošanu darbavietā attiecīgajās instancēs.

Nezina, kā
aizsargāt sevi tiesā

Darba tiesisko attiecību eksperti
un juristi pēdējā laikā novērojuši
kādu pozitīvu tendenci – strādājošie Latvijā aizvien biežāk izrāda
vēlmi un gatavību cīnīties par savām kā darbinieku tiesībām. Neraugoties uz to, tiesā iesniegto
prasību par darba samaksas piedziņu un citiem darba strīdiem
skaits ar katru gadu samazinās,
norāda LBAS jurists un darba
tiesisko
attiecību
eksperts
Kaspars Rācenājs. Ar ko tas
skaidrojams? Darba ņēmēji neizmanto savas zināšanas, jo baidās
no iespējamajām represijām, neuzticas Latvijas tiesu sistēmai vai
arī uzskata, ka nekas tāpat nemainīsies?!
„Domāju, šajā gadījumā var runāt par visiem minētajiem iemes-

liem. Tāpat ir jāņem vērā, ka tikai
retais saprot, ka sava taisnība darba
strīdu situācijās jāspēj pierādīt ne tikai darba devējam, bet arī pašam
darbiniekam. Iesniegt tiesā prasības
pieteikumu pret darba devēju ir

Forumā "Aktualitātes
darba tiesiskajās attiecībās un darba aizsardzībā
– problēmas un
risinājumi"notika
paneļdiskusija
„Pierādīšanas problemātika darba tiesību strīdos”.
Tajā piedalījās (no kreisās):
Kaspars Rācenājs, LBAS
darba tiesisko attiecību
eksperts, lona Rūķe,
Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnese, moderatorsLauris Liepa, zvērināts
advokāts, Andrejs
Mihaļčenko, darba
tiesisko attiecību jurists,
Daina Ose, mg.iur., mg.
oec., Latvijas
Universitātes
Civiltiesisko zinātņu
katedras lektore,
zvērināta advokāte,
Edvīns Krieviņš, Latvijas
Sabiedrisko pakalpojumu
un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS
jurists.
FOTO NO LBAS ARHĪVA
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viens, bet iesniegt to kvalitatīvi, lai
panāktu pozitīvu lietas atrisinājumu, ir kas pavisam cits,” tā K. Rācenājs.
„Prasības pieteikuma sagatavošana ir ļoti atbildīgs darbs, jo no tā
kvalitātes atkarīga lietas turpmākā
virzība tiesā – cik ātri tā tiks izskatīta, vai lēmums tiks pieņemts pirmajā piegājienā. Ja prasības pieteikums
ir balstīts uz emocijām, nevis faktiem, kā tas notiek visbiežāk, ir ļoti
liela varbūtība, ka tas tiks noraidīts,”
skaidro Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas tiesnese Ilona
Rūķe, kura savā praksē ir izskatījusi
vairākus simtus darba strīdu.
„Diemžēl, bet darba ņēmēji bieži
nezina, kā aizsargāt sevi tiesā, piemēram, kādi pierādījumi viņiem ir
jāsavāc un kādā formā jāiesniedz
prasības pieteikums tiesā, lai lieta
tiktu izskatīta, turklāt maksimāli īsā
laika periodā, nevis atstāta bez virzības,” skaidro zvērināta advokāte un
Latvijas Universitātes Civiltiesisko
zinātņu katedras lektore Daina
Ose. Viņa uzsver, ka, lai arī kāds
darba strīds tiktu risināts, darbiniekam jeb prasības pieteicējam ir jāspēj pierādīt prasības pamatotība,
un to var izdarīt tikai ar kvalitatīviem pierādījumiem – prasības pieteikumā ir jānorāda visi apstākļi, par

kuriem ir strīds, kā arī visi pierādījumi, kas attiecas uz šiem apstākļiem.
K.Rācenājs: „Vispirms darbiniekam būtu jāvēršas Valsts darba inspekcijā. Ja ir uzteikuma apstrīdēšana, uzreiz ir jāvēršas arī tiesā, lai nekavētu 1 mēneša termiņu. VDI var
savākt pierādījumus, ar ko tiesai ir
viegli operēt. Īpaši tas attiecas uz
darba samaksas gadījumiem. VDI ir
labs rīks, ar kura palīdzību vākt pierādījumus.”
Juristi gan norāda, ka praksē pierādījumu vākšana ir ļoti problemātiska. Pirmkārt, darbinieki bieži nezina, kādi tieši dokumenti viņiem ir
nepieciešami, lai spētu argumentēt
savu prasību tiesā un pierādīt darba
devēja vainu. Tāpēc darba ņēmēji,
iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, nereti aizmirst pievienot kādu
dokumentu, piemēram, darba līgumu, koplīgumu, darba uzteikumu
vai izziņu par vidējo izpeļņu u.c. dokumentus, kuriem ir nozīmīga loma, risinot lietas, kas saistītas ar neizmaksātām darba algām, nepamatotiem darba uzteikumiem u.tml.
Otrkārt, darba ņēmējiem ne
vienmēr ir iespēja iegūt visus prasības pieteikuma iesniegšanai nepieciešamos dokumentus (piemēram,
darba uzskaites tabulas), jo darba
devējs tos atsakās izsniegt. Tiesa, šis

jautājums ir viegli risināms. Proti, ja
prasības pieteicējs ir ļoti precīzi norādījis, kādi pierādījumi viņam
trūkst un var pierādīt, ka darba devējam tos ir lūdzis, taču nav saņēmis, piemēram, uzrādot elektroniskā pasta saraksti ar darba devēju,
tiesa uz prasības pieteikuma pamata
var pieprasīt šos pierādījumus no
darba devēja, un viņam nav tiesību
atteikties tos izsniegt.
Tomēr darba tiesisko attiecību
eksperti atzīst, ka ir situācijas, kad
darba tiesību pārkāpumu pierādīšana ir īsts izaicinājums. Piemēram,
visgrūtāk pierādīt ir pārstrādātās
virsstundas, jo pat tad, ja darbinieks
ir veicis cītīgu darba uzskaiti, mēdz
būt tā, ka darbinieks un darba devējs
tiesā uzrāda atšķirīgas darba uzskaites tabulas. Šādās situācijās ir
skaidrs, ka viena no pusēm melo. Kā
to pierādīt? Viens no risinājumiem
– piesaistīt lieciniekus. Praksē gan ir
pierādījies, ka uz lieciniekiem ne
vienmēr var paļauties.
Kā norāda Latvijas sabiedrisko
pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības „LAKRS” jurists Edvīns Krieviņš, liecinieki nereti kļūst par situācijas ķīlniekiem,
jo nākas liecināt pret darba devēju,
ar kuru paši joprojām ir darba tiesiskajās attiecībās. Tādējādi tiesu prak-

sē bieži sastopami gadījumi, kad
liecinieki pēkšņi maina liecību vai
atsakās liecināt. Iemesls ir vairāk nekā skaidrs – darba devējs liecinieku
ir ietekmējis. Mūsdienās tas ir izdarāms ļoti vienkārši – atliek tikai piedraudēt ar atlaišanu no darba, algas
samazināšanu vai citām soda sankcijām.
Kaut arī liecinieku ietekmēšana,
ja to izdodas pierādīt, ir krimināli
sodāma rīcība, ir salīdzinoši liels
darba devēju skaits, kuri šādu taktiku piekopj, liecina I. Rūķes novērojumi. Tiesa, šie darba devēji parasti
tiek ātri atšifrēti, jo, kā vēsta vecā labā patiesība – meliem ir īsas kājas:
„Profesionāli advokāti prot uzdot
īstos jautājumus īstajā laikā un vietā,
tā liekot nepatiesu liecību sniedzējiem „sapīties meistarībā. Tālab sabiedrībā valdošajam uzskatam, ka
cīnīties par savām tiesībām nav
vērts, jo tāpat neko neizdosies panākt, nav pamata. Pieredze liecina,
ka, ja ir vēlēšanās, pozitīvu iznākumu var panākt arī šķietami neatrisināmās lietās.”
*SKDS pētījums „Darba attiecību
prakse un iedzīvotāju izpratne par
darba drošību Latvijā”.
Sagatavoja K arīna Javtušenko
un Sanita Lorence
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LABĀKĀ
ARODORGANIZĀCIJA 2013
14. novembrī, pasākumā par
godu Latvijas 95. dzimšanas
dienai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvoja
labākās arodorganizācijas no
visas Latvijas.
		SANITA LORENCE

13 LBAS nozares LBAS balvai izvirzīja 24 arodorganizācijas, kas šī
gada laikā visveiksmīgāk attīstījušas sociālo dialogu – pratušas sarunāties ar darba devējiem, aizstāvējušas darbinieku intereses un uzlabojušas darba tiesisko vidi un darba apstākļus.
LBAS balvas „Labākā arodorganizācija 2013” saņēma:
• Jelgavas pirmsskolas izglītības
iestādes „Kamolītis” arodorganizācija, priekšsēdētāja Mārīte Ledaine,
• Kārsavas vidusskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Lilija Krivteža,
• Ugāles vidusskolas pirmorganizācija, priekšsēdētāja Diāna Šalte,
• Dāvja Ozoliņa Apes novada vidusskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Alda Liepiņa,
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas arodorganizācija, priekš-

sēdētājs Andris Pimenovs (Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība);
• Rankas Profesionālās vidusskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Judīte Šulca (Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu
biedrība);
• Sociālā aprūpes centra „Jelgava”
arodorganizācija, priekšsēdētāja
Antoņina Meļņičuka (Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība);
• Latvijas Valsts radio un TV centra arodorganizācija, priekšsēdētāja Nadežda Imaka,
• SIA Lattelecom Līniju ekspluatācijas un celtniecības centra arodorganizācija, priekšsēdētājs Jurijs
Mališevs (Sakaru darbinieku arodbiedrība);
• Rīgas pašvaldības policijas arodorganizācija, priekšsēdētājs Vladimirs Simanovičs (Latvijas Apvienotā Policistu arodbiedrība);
• SIA "Gulbenes autobuss" arodorganizācija, priekšsēdētājs Jānis
Jarusovs,
• SIA "Labiekārtošana D" arodorganizācija, priekšsēdētājs Staņislavs Baltacis (Sabiedrisko pakalpo-

jumu un transporta darbinieku
arodbiedrība ,,LAKRS’’);
• AS „Ditton pievadķēžu rūpnīcas” arodorganizācija, priekšsēdētājs Genriks Pliska,
• Arodorganizācija
„Siltums”,
priekšsēdētājs Romualds Gasperovičs (Industriālo nozaru arodbiedrība);
• Latvenergo Dienvidu reģiona
arodorganizācija, priekšsēdētājs
Aivars Āboliņš,
• Latvenergo Rietumu reģiona
arodorganizācija, priekšsēdētāja
Iveta Ansone (Arodbiedrība
,,Enerģija’’);
• SIA L-Ekspresis arodorganizācija, arodkomitejas priekšsēdētāja
Irēna Millere,
• Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”
Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa
Daugavpils stacijas arodorganizācija, arodkomitejas priekšsēdētāja
Raisa Vērdiņa,
• SIA „LDz Ritošā sastāva serviss”
Lokomotīvju remonta centra arodorganizācija,
arodkomitejas
priekšsēdētājs Andrjus Vozgiļevičs
(Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība);
• VAS „Latvijas Valsts ceļi” aro-

dorganizācija,
priekšsēdētājs
Kaspars Ķēniņš (Ceļu darbinieku
arodu apvienība);
• Rūpnīcas „Hapaks” arodorganizācija, priekšsēdētājs Aleksejs Lasevičs (Mežu nozaru arodu biedrība);
• SIA „Consolis Latvia” arodorganizācija „Konsole”, priekšsēdētāja
Lilita Golubova (Latvijas Celtnieku
arodbiedrība);
• Primārās veselības centra „Ziepniekkalns”
arodorganizācija,
priekšsēdētāja Raimonda Skaldere,
• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku Vidzemes reģiona arodorganizācija,
priekšsēdētāja Tatjana Andersone
(Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība).
Jau piesakot nominantus LBAS
balvas saņemšanai, LBAS dalīborganizācijas uzsvēra arodorganizāciju panākumus, labos darbus un
ikdienas neatlaidību, cīnoties par
labāku darba tiesisko vidi un darba
apstākļiem. Piemēram, pēc Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodorganizāciju iniciatīvas visi arodbiedrības biedri tiek apdrošināti
pret nelaimes gadījumiem ārpus

ATTĒLĀ NO KREISĀS:
pasākuma vadītāja
Daiga Udrase, LBAS
priekšsēdētājs Pēteris
Krīgers,
Latvijas Valsts radio un
TV centra arodorganizācijas priekšsēdētāja
Nadežda Imaka,
SIA Lattelecom Līniju
ekspluatācijas un
celtniecības centra
arodorganizācijas
priekšsēdētājs Jurijs
Mališevs, Sakaru
darbinieku
arodbiedrības
prezidente Zoja
Semjonova, LBAS
konsultante Zemgalē
Ligita Brahmane
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Attēlā no kreisās:
Latvijas Celtnieku
arodbiedrības (LCA)
konSultants Jānis
Gužāns, LCA priekšsēdētāja vietniece Ieva
Gretere, SIA „Consolis
Latvia” arodorganizācijas „Konsole” priekšsēdētāja Lilita Golubova, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers

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



Foto no LKDAF ARHĪVA

FOTO MĀRTIŅŠ PUŽULS

darba laika. Jau trīs gadus tiek pielietota brīvprātīgā civiltiesiskā apdrošināšana un darbinieki iesaistās
visās apdrošināšanas programmās.
Daugavpils stacijas un Lokomotīvju remontu centra arodorganizācijas strādā ciešā saistībā ar
Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācekļiem un absolventiem. Arodorganizāciju priekšsēdētāji aktīvi iesaistās darba koplīguma komisijās, aizstāvot savu
arodbiedrības biedru intereses un
tiesības. Darbavietās jaunajiem
darbiniekiem sistemātiski tiek
veikts izskaidrojošais darbs par
arodbiedrību, nododot savu bagāto pieredzi, kā rezultātā arodorganizācijās ir gandrīz 100% darbinieku. Pēc arodbiedrības ierosinājuma regulāri tiek organizētas darbavietu kontroles, darba vides risku
novērtēšana, darba apstākļu uzlabošana, un nodrošināti un pilnveidoti darba apģērbi.
Sociālā aprūpes centra „Jelgava” arodorganizācijas biedri, kā
jau visi šajā sfērā strādājošie,
diemžēl saņem ļoti mazu atalgojumu, tādēļ arodbiedrība dažādos
veidos rūpējas par savu biedru
labklājības paaugstināšanu. Arodbiedrība ar koplīguma palīdzību
panākusi, ka darba laiks dienā ir
7,7 stundas 8 stundu vietā – par to
pašu darba samaksu.
Savukārt Rīgas pašvaldības
policijā 2006.gadā noslēgtais
koplīgums pēc arodorganizācijas

iniciatīvas šogad atkal pārskatīts.
Tajā iekļauta darbiniekus motivējoša piemaksu un prēmiju sistēma. Arodorganizācija veic aktīvu
sadarbību ar Eiropas Policistu
arodbiedrību
konfederāciju
EUROCOP un Eiropas Policistu
savienību.
Daugavpils uzņēmumā SIA
"Labiekārtošana D" izvietots
arodbiedrības
informatīvais
stends, kurā regulāri tiek papildināta biedriem interesējošā informācija. Arodorganizācijas biedri
aktīvi iesaistās LAKRS un LBAS
rīkotajos pasākumos. Sekmīgi tika realizētas parakstu vākšanas
kampaņas „Rokas nost no Darba
likuma” un Eiropas pilsoņu iniciatīva „Cilvēkam ir tiesības uz
ūdeni”.
Latvenergo Dienvidu reģiona
arodorganizācija, kas mīt Jelgavā, pēdējā parakstu vākšanas
kampaņā „Rokas nost no Darba
likuma!” savāca 750 parakstus.
Darba tiesisko attiecību norise
tiek uzraudzīta nepārtraukti ar tūlītēju iesaistīšanos vajadzības gadījumā. Tiek uzturēta preventīva
komunikācija ar darba devēju
darba tiesisko attiecību normu ievērošanai. Arodorganizācija nodrošina biedriem iespēju vasaras
sezonā atpūsties kempinga tipa
mājiņā pie Usmas ezera par simbolisku samaksu.
Arodorganizācija panāca, ka
darba devējs veica tehniskus pasā-

kumus atbilstoša temperatūras
režīma nodrošināšanai darba telpās vasaras periodā. Tāpat tika
panākts, ka izbraukuma brigādes
automašīnas tika nokomplektētas
ar aukstuma – siltuma kastēm
pārtikas uzglabāšanai.
Arī Latvenergo Rietumu reģiona arodorganizācija Liepājas
pusē ļoti aktīvi iesaistījās vēstuļu
akcijā par Darba likuma un Arodbiedrību likuma aizstāvību.
Arodorganizācija
izskatīja
montieru sūdzību par to, ka darba
grafiki netiek sastādīti mēnesi iepriekš, bet gan tikai dažas dienas
iepriekš. Jautājums ir atrisināts.
Pašreiz izmeklē lietu par darba veterāna nosaukuma nepiešķiršanu
darbiniekam sakarā ar to, ka, iespējams, nav pareizi nokārtota
pārcelšana reorganizācijas dēļ.
Rietumu reģiona arodorganizācija ļoti nopietni atbalsta un organizē dažādus sporta pasākumus
arodbiedrības biedriem.
SIA "Gulbenes autobuss"
arodorganizācija arodbiedrības
aktivitātes organizē visiem uzņēmuma darbiniekiem, tādējādi informējot arī potenciālos biedrus.
Bija situācija, kad darba devējs
gribēja uzņēmuma darbiniekiem
veikt izmaiņas darba līgumā no
pilna laika uz nepilna laika darba
slodzi. Katrs darbinieks tika aicināts uz individuālām pārrunām,
precīzāk sakot, – spiediena izdarīšanu. Tomēr arodbiedrība šādu

notikumu gaitu uzskatīja par nepieņemamu un, visiem arodbiedrības biedriem vienojoties, panāca vienošanās neparakstīšanu.
Tādējādi darbiniekiem tika saglabāta pilna laika darba slodze,
un to ienākumi netika samazināti.
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
arodorganizācija un darba devējs noslēguši jaunu koplīgumu.
Šī ir viena no aktīvākajām organizācijām nozarē, kura lielu uzmanību pievērš arī darbinieku
atpūtas organizēšanai. Īpaši aktīvi ir jaunieši. Balvas pieteikumos
varējām lasīt par dažādiem pasākumiem, bet par Nozares tūristu
salidojumu, ko šogad organizējusi Latvijas Valsts ceļu arodorganizācija, lasījām pirmoreiz.
SIA „Consolis Latvia” arodorganizācijai „Konsole” pateicoties, uzņēmumā noslēgts koplīgums, kura noteikumi attiecas
tikai uz arodbiedrības biedriem.
Koplīgums ik gadu tiek uzlabots, īpaši sadaļā par sociālajām
garantijām. Tajā paredzēta papildu atlīdzība par darbu, kas
nav noteikta likumos. Organizācija ir pārvarējusi ekonomiskās
krīzes gadus, kuru laikā uzņēmums strādāja ar minimālu jaudu, un tagad palielinās arodbiedrības biedru skaits. Pilnā
apmērā tiek pildītas caur krīzes
gadiem saglabātā darba koplīguma saistības.
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MŪSU JAUNIEŠI

Lappusi sagatavoja LBAS arodbiedrību darba koordinētāja Ieva Freiborne

LBAS JAUNIEŠI LBAS jaunieši
ORGANIZĒ JAS MOBILIZĒJAS
LBAS 25.oktobrī organizēja
diskusiju „Izglītības un prakses
nozīme jauniešu nodarbinātībā
Liepājā”.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no
Liepājas domes, Liepājas mācību
iestādēm - pedagogi, studenti,
skolēni, arodbiedrībām („Enerģija”, LIZDA, LAKRS, Tirdzniecības
darbinieku arodbiedrība, Industriālo nozaru arodbiedrība, LVSADA), darba devēji, Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti un
citi interesenti.
Diskusija noslēdzās ar vairākiem risinājumiem jauniešu nodarbinātības problēmām.
• Uzsākt regulāru un vispusīgu dialogu starp darba tirgus dalībniekiem – Liepājas uzņēmumiem, darbinieku pārstāvjiem, pašvaldību,
Liepājas NVA un izglītības iestāžu

Diskusiju vadīja
eksperte Nataļja
Mickeviča (NO LABĀS)

FOTO NO
LBAS ARHīvA

pārstāvjiem. Iniciatīvu šādu pārrunu organizēšanai izsaka Liepājas
Universitāte.
• Kā norāda darba tirgus dalībnieki,
ir nepieciešami regulāri darba tirgus pētījumi, analīzes un prognozes, kuri šobrīd netiek veikti. Analīze par darba tirgus situāciju, tā svārstībām un izteiktās prognozes (tostarp,
par
darba
tirgū
nepieciešamajām profesijām salīdzinājumā ar izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām)
var būt par pamatu iepriekšminēto
dialoga diskusiju organizēšanai.
• Jauniešu praktisko iemaņu uzlabošanai ir nepieciešams veicināt sadarbību starp darba devējiem un
izglītības iestādēm, izmantojot jau
esošo labo praksi starp A/S „Liepājas papīrs” un Liepājas valsts tehnikumu. Vienlaikus ir nepieciešams
sākt diskusijas par iespējamiem finansiāliem stimuliem darba devējam prakses vietu izveidošanai, piemēram, nodokļu atvieglojumiem
vai subsīdijām prakses vadītāja darba laika apmaksai. Ņemot vērā Liepājas uzņēmēju gatavību un atsaucību, fiskālie stimuli, kurus var paredzēt pašvaldība vai valsts, var veicināt
uzņēmēju
iesaistīšanos
kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā.
• Saistībā ar jauniešu sagatavošanu
reālajai darba tirgus situācijai, darba
tirgus dalībnieki ir vienisprātis par
to, ka darbs ar jauniem cilvēkiem ir
jāsāk skolas vecumā. Kā labo prakses piemēru var izmantot Liepājas
7.vidusskolas ieviesto praksi un organizētos projektus.

LBAS jauniešu padome novembra
beigās mobilizējās ar akciju
„Foršākais jaunietis/jauniete”.
Akcijas mērķis bija apzināt,
novērtēt un publiskot LBAS
dalīborganizāciju aktīvāko jaunieti, kas aizvadītā gada laikā ir īpaši
veiksmīgi darbojies arodbiedrības
biedru sociālo, ekonomisko,
darba tiesību un darba drošības
interešu aizstāvībā.

Informācija par nozaru aktīvākajiem arodbiedrību jauniešiem tika
ievietota interneta vietnē www.
facebook.com, kur notika balsojums.
Ar pārliecinošu „like” pārsvaru
uzvarēja LIZDA izvirzītā Līga
Bajāre:
„Ir iestājies laiks, kad klusi veramies Adventes vainagā aizdegtajās svecēs, un katrs pārdomājam
labo un ne tik labo, kas ar mums ir
noticis aizvadītajā gadā. Ir labi, ja
spējam izanalizēt savus labos darbus un arī kļūdas - jo tas ir ceļš uz
izaugsmi.
Šis ir arī laiks, kad visapkārt notiek lielas pārmaiņas, un tās no
mums prasa lielu kreativitāti un
spēju rīkoties dažādās situācijās,
lai spētu saglabāt savu stabilitāti,
drošību un pārliecību par to, ko
katrs darām.
Dažādos šaubu brīžos man liels

atbalsts bija un ir LIZDA Jauniešu
padomes izveidošana un tās aktivitātes, tikšanās, kuru laikā iespēja
satikties ar jaunajiem pedagogiem
dod jaunu skatījumu uz dažādām
lietām. Pilnveidot sevi, sajusties
noderīgam, novērtētam - tas ir
svarīgi!
Lekcijas, treniņi, diskusijas,
pieredzes apmaiņa ārvalstīs, komandu darbs, jautri pavadīts laiks
kopā, iegūtie domubiedri, jaunu
mērķu noteikšana, plāni to realizācijai, nākotnes vīzijas - tas ir tas,
kas mani un LIZDA jauniešus
iedvesmo un dod cerības uz drošu
un stabilu dzīvi Latvijā. Vēlos izteikt lielu pateicību par ieguldīto
darbu un dāvāto gaismu tuneļa
galā Edgaram Grigorjevam un
Ilzei Priževoitei. Viņu ieguldītā
enerģija un darbs ir neizmērāms!
Novēlu visiem saglabāt enerģiju
un degsmi par to, ko katrs darām! Pareizos cilvēkus pareizajās vietās! Darīt
savu darbu uz visiem simts! Lai viss
izsapņotais piepildās!”

Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno 2014.
gadu!
Līga Bajāre, Pils—
rundāles vidusskolas
struktūrvienības
Bērstelē arodbiedrības
priekšsēdētāja
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IGAUNIJĀ IR STIPRAS ARODBIEDRĪBAS
Intervija ar Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL priekšsēdētāju Pēpu Petersonu
LBAS viesis konferencē "Ceļš uz
labklājību. Sociālā dialoga loma
ilgtspējīgai ekonomikas un
sabiedrības attīstībai"
20.septembrī bija arī bija arī
Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL priekšsēdētājs
Pēps Petersons. „LBAS Vēstis”
viņu uzaicināja uz īsu sarunu.
— Esam tik tuvi kaimiņi,
bet maz zinām, kā klājas
arodbiedrībām Igaunijā?
Konfederācijas priekšsēdētāja amatā mani ievēlēja tikai šī gada februārī. 10 gadus es vadīju Transporta
darbinieku arodbiedrību, kura ir
lielākā nozaru arodbiedrība un viena no aktīvākajām. Arodbiedrībās
strādāju jau no 21 gada vecuma –
tur ienācu pa tiešo no universitātes,
kur mācījos par juristu. Igaunijā ir
divas arodbiedrību konfederācijas.
Mēs esam lielākā – ar 20 dalīborganizācijām. Mums ir apmēram
30 000 biedru, otrai konfederācijai
– ap 3 tūkstošiem. Protams, ir arī
atsevišķas arodbiedrības, kuras nav
nevienā konfederācijā. Vislielākā
no tām ir Skolotāju arodbiedrība,
kurā ir ap 7 000 biedru. Viņi izstājās no otras konfederācijas un
diemžēl vēl pie mums nav iestājušies. Arī Ārstu arodbiedrība darbojas atsevišķi, esam viņus aicinājuši,
bet pagaidām viņi arī nav mums
pievienojušies. Vispār kopumā
Igaunijā arodbiedrībās ir 7-8% darbinieku. Tas it kā nav liels skaitlis,
bet Igaunijas arodbiedrības ir ļoti
stipras, piemēram, enerģētiķi, mediķi – kas arodbiedrībās pārstāvēti
60-70%, visa veida transporta darbinieku arodbiedrības – dzelzceļnieki, lidotāji. Šīs nozares ir tās,
kuras laiku pa laikam sarīko kādu
streiku. Un šajās nozarēs biedru
pārstāvības līmenis ir ļoti augsts.
Aktīva un ar augstu potenciālu, lai
arī skaitliski neliela, ir Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība. Ja
skatāmies statistiku, Tirdzniecības
darbinieku arodbiedrībai ir ļoti lielas iespējas piesaistīt jaunus biedrus. Mums gandrīz nemaz nav
biedru celtniecības nozarē, bankās,
kur būtu daudz cilvēku, ko piesaistīt. Tas būtu ļoti svarīgi – atrast veidu, lai varētu viņiem palīdzēt. Tādēļ varu teikt, ka ir Igaunijā gan ļoti

20. septembrī pēc
sociālā dialoga
konferences notika
svinīga pieņemšana.
Ministru prezidents
V. Dombrovskis apbalvo
pirmo LBAS
priekšsēdētāju A. Siliņu.
Aizmugurē pirmais no
kreisās - Igaunijas
Arodbiedrību
konfederācijas EAKL
priekšsēdētājs
P. PEtersons
FOTO LDDK arhīva
stipras arodbiedrības Skandināvijas līmenī, gan tādas, kurām izaugsme vēl priekšā. Un tas nav tikai
nozaru jautājums. Jāstrādā visiem
kopā - arī nacionālajā līmenī, lai
varētu veidoties stipras nozaru
arodbiedrības. Jo mūsu kopējais
tēls ir atkarīgs no mūsu kopējā darba.
— Vai koplīgumu tradīcija
Igaunijā ir stipra?
Jā, un ir trīs ģenerālvienošanās nozarēs - autobusu vadītājiem, kravas
automašīnu vadītājiem un medicīnas nozarē. Patlaban domājam par
šādas vienošanās nepieciešamību
tirdzniecības nozarē, jo redzam, ka
konkurence starp labiem un sliktiem darba devējiem ir negodīga. Ir
darba devēji, kas darbiniekiem
maksā tikai minimālo algu. Arodbiedrības uzdevums ir atbalstīt labos darba devējus. Tikai vakar (19.
septembrī) parakstījām vienošanos
par minimālo algu Igaunijā ar Darba devēju konfederāciju. No 2014.
gada tā būs 355 eiro, no 2015. – 390
eiro, tagad ir 320 eiro - kā jums būs
no 2014.gada. Zemāka tā nedrīkstēs būt.
—Tātad – jūs kā arodbiedrību
konfederācija parakstiet
vienošanos ar darba devējiem,
un tā iegūst likuma spēku?
Tāpat kā nozares līmenī vienošanos var noslēgt nozares arodbiedrība un nozares darba devēju apvienība, tāpat mēs to varam darīt nacionālā līmenī. Tagad arī valdība
vēlas šo vienošanos parakstīt, bet
tās iejaukšanās šajā gadījumā nav

obligāta. Mēs šodien, ja vien vienotos ar darba devējiem, varētu rakstīt jaunus likumus, bet – ja vienotos. Patlaban tiek gatavoti jauni likumi par koplīgumiem un streikiem, kuros darbinieku tiesības
tiek plānots pasliktināt. Darba devēji grib aizliegt solidaritātes streikus, bet mēs aizstāvēsimies, cik
vien varam. Ja vajadzēs – streikosim, lai nākotnē būtu tiesības streikot. Piemēram, lidmašīnu dispečeri nekad nebija domājuši par iespēju rīkot streiku, bet tagad, kad viņi
ir iekļauti to profesiju sarakstā, kuri
nevarēs streikot, viņi domā par
streiku savu tiesību aizstāvībai. Likumprojekts jau ir Parlamentā, un
likumdevēji vēlas, lai tas stātos spēkā no nākamā gada sākuma.
—Cik bieži EAKL runā ar valdību?
Mums sarunāties ar valdību ir
grūti, jo mums nav tādas Trīspusējās sadarbības padomes, kādas
ir jums. Ja ir kāda tēma, piemēram, kāds likumprojekts – valdība
vai nu mūs uzaicina, vai aizmirst
uzaicināt. Un tad mēs paši uzprasāmies. Tādu regulāru tikšanos
mums nav, lai gan ir dažas labas
tikšanās iespējas, piemēram, Bezdarbnieku kases padome. Bezdarbnieku kase ir tāda institūcija,
ko vada darba devēji, arodbiedrības un valdība kopā. Tā sniedz
pakalpojumus un pabalstus bezdarbniekiem – mums ir tiesības
noteikt, cik līdzekļu no nodokļiem tiek novirzīti šai kasei. Esam
sapratuši, ka šādā veidā esam sasnieguši daudz labākus rezultātus,

kā to darītu viens departaments,
piemēram, kādā ministrijā. Diemžēl sociālais dialogs kopumā ar
valdību dažkārt ir tāds, ka viņi saka: mēs jau to izlēmām, bet nu
runājiet vien...
Bezdarbnieku kasē patlaban
tiek maksāti 2% nodoklis. Bet nākotnē būs 1,5%, jo rezerve ir tik
liela, ka 5 gadus varam dzīvot bez
uztraukuma. Vidējā alga aug ļoti
strauji – pat par 8,5% mēnesī, tagad ir 940 euro. Tādu, kas tiešām
saņem minimālo algu, ir 10% no
darbiniekiem.
— Kā Igaunijā ar ēnu ekonomiku?
Tas ir atkarīgs no nozares. Visvairāk minimālās algas saņēmēju ir
tirdzniecībā, kaut arī vidējā alga
tirdzniecībā ir divas reizes augstāka. Arī celtniecībā ir ēnu ekonomika, bet kopumā tās nav ļoti
daudz, es domāju, apmēram 20%.
Vai Igaunijā ļaudis ir vairāk optimisti vai pesimisti?
Kad mēs skatāmies uz cipariem, kas rāda ekonomisko attīstību, tad redzam, ka it kā ir pamats
būt optimistiem, bet mums tuvi
kaimiņi ir somi, un mēs redzam,
ka mums ir kur augt.
—Vai daudzi igauņi aizbrauca
no valsts krīzes laikā?
Krīzes laikā ne tik daudzi, bet
interesanti, ka tas sākās pēc krīzes. Jo krīzes laikā bija cerība, ka
būs labāk, bet pēc tam dzīve uzlabojās pārāk lēni, un cerība zuda. Tagad Igaunijā darbarokas
trūkst daudzviet.
Sanita Lorence
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Jauns ceļš Eiropas attīstībai:

ETUC plāns ieguldījumu, ilgtspējīgas
izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu izveidei
Pieņemts ETUC izpildkomitejas
sanāksmē 2013. gada 7. novembrī

Ekonomiskā un sociālā situācija Eiropas Savienībā ir satraucoša, it īpaši
valstīs, kas nonākušas grūtībās. Mēs
izsakām nožēlu par pieaugošo nevienlīdzību un ģeogrāfisko nelīdzsvarotību, arvien augstāko bezdarba
līmeni – īpaši jaunu cilvēku vidū -,
patēriņa samazināšanos, apdraudēto sociālo kohēziju, pieaugošo politisko nestabilitāti, antieiropiski noskaņotu grupu veidošanos un vietējo tirgu sabrukumu. Šādu situāciju ir
radījusi stingras taupības politika,
kas sekmēja iekšējo devalvāciju,
publisko pakalpojumu privatizāciju,
algu, pensiju un sociālo pabalstu samazināšanu. Šobrīd esam nonākuši
ekonomikas lejupslīdes spirālē un
situācijā, kad ir palielinājušies valstu
parādi. Pastāv draudi, ka recesija izplatīsies visā kontinentā un ietekmēs
ekonomiku globālā mērogā. Turklāt
minētā politika nevis palīdzēja pārvarēt ES ekonomiskās un politiskās
atšķirības, bet gan saasināja tās.

ĀRPUS REGULĒTĀ
DARBA TIRGUS
RODAS PIESPIEDU
MOBILITĀTE,
NEVIS VĒLAMĀ
PĀRVIETOŠANĀS
BRĪVĪBA.

Vissmagāk skartajās valstīs daudzi strādājošie ir nonākuši patiesā
izmisumā, tādēļ izplatīta ir iedzīvotāju došanās īslaicīga vai pastāvīga
darba meklējumos citās ES dalībvalstīs, turklāt ārpus regulētā darba tirgus, un tādējādi rodas piespiedu
mobilitāte, nevis vēlamā pārvietošanās brīvība.
Tagad, 21. gadsimta otrajā pusē,
sastopamies arī ar citām biedējošām
problēmām — demogrāfiskās attīstības tendences, dabas resursu nepietiekamība, pieaugošās enerģijas cenas, jaunietekmes ekonomikas valstu loma pasaules tirdzniecībā, uzņēmējdarbības arvien lielāka atkarība
no zināšanām un tehnoloģijām, nepārejošā nenoteiktība banku sektorā.
Mūsu steidzamākais uzdevums ir
apturēt tautsaimniecības lejupslīdi
un stagnāciju. Ir jānovērš pastāvīgā
IKP samazināšanās vairākās ES valstīs. Lai pārvarētu ieilgušo stagnāciju
Eiropas Savienībā kopumā, ir vajadzīgs spēcīgs atlabšanas process, kuru balstītu stabils finanšu sektors, kas
kalpo reālajai ekonomikai. Tas ir
veids, kā nodrošināt valstu finanšu
ilgtspējīgu stabilitāti. Valsts budžetu
konsolidācijai jānotiek stabilos ekonomikas posmos, un tā jāveic ilgākā
laika periodā. Tai jābūt sociāli taisnīgai un jāgarantē kvalitatīvi publiskie
pakalpojumi. Šo mērķi var sasniegt,
pieļaujot elastīgumu attiecībā uz budžeta deficītu un/vai radot iespēju
nepakļaut produktīvas investīcijas
Stabilitātes paktā noteiktajiem budžeta ierobežojumiem.
ETUC ir pārliecināta, ka Eiropas
Savienībai ir iespējas pārvarēt šo krīzi. Tās potenciāls ir balstīts uz izglītotiem cilvēkiem, spēcīgu industriālo
bāzi, kvalitatīviem publiskā un privātā sektora pakalpojumiem, inovatīvām pētniecības un izglītības iestādēm, labi organizētām valsts iestāžu
sistēmām, kultūras bagātību, iekļaujošu un godīgu labklājības sadalījumu ES valstīs un Eirozonu ar stabilu
vienoto valūtu. Šo potenciālu ir jāizmanto, lai pārvarētu krīzi un radītu
ieguvumu iedzīvotājiem. Diemžēl
minētais potenciāls netiek attīstīts,
bet gan drīzāk izšķiests. Eiropas Savienībai ir jāmobilizē spēki labākai,

vienlīdzīgākai, labklājīgākai, demokrātiskai un mierpilnai nākotnei.
Lai to panāktu, ir vajadzīgi ieguldījumi enerģijas ražošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā, lai mazinātu gan enerģētisko atkarību, gan
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tādēļ
ir nepieciešami ieguldījumi ilgtspējīgās nozarēs, it īpaši MVU, un pakalpojumos, apmācībā, izglītībā, pētniecībā un izstrādē, modernā transporta infrastruktūrā, ES reindustrializācijā, efektīvos privātā sektora
pakalpojumos un augstas kvalitātes
publiskos pakalpojumos.
Steidzami ir jāuzņem jauns virziens uz nākotni, jāstabilizē tautsaimniecības vide, jārada 21. gadsimtam atbilstošas darbavietas, un
jānodrošina, lai ikvienam būtu sasniedzama labklājīga dzīve. Eiropai
ir vajadzīga ilgtermiņa atveseļošanas
programma.
Kopīgs darbs Eiropas Savienībā,
lai nodrošinātu ilgtspējīgus ieguldījumus un cienīgas darbavietas
Iekšējās devalvācijas politikas ir
bijušas pieprasījumam un ieguldījumiem nelabvēlīgas; šādas politikas ir
arī veicinājušas negodīgu konkurenci attiecībā uz darba samaksu, darba
nosacījumiem un darba likumdošanu. Mums ar pastiprinātas sadarbības palīdzību ir jānovērš minētās
tendences.
Plašāku sadarbības tvērumu nodrošinātu šādi pasākumi:
• sadarbība jautājumos, kas saistīti ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanu un nodokļu oāzēm,
nodrošinot visaptverošu informācijas apmaiņu un sadarbību starp valstu nodokļu iestādēm;
• finanšu tirgu reforma, lai atgūtu
ES ekonomikas līdzsvaru;
• ciešāka sadarbība starp valstu iestādēm, civildienestiem un publiskajiem dienestiem, lai sekmētu augstas
kvalitātes publiskā sektora (sabiedriskos) pakalpojumus ilgtermiņā;

SOCIĀLAIS DIALOGS

KONFERENCĒ
Atzīmējot sociālā dialoga divdesmit gadus Latvijā, 20.septembrī norisinājās starptautiska konference ar augsta līmeņa
Latvijas, Eiropas un pasaules
valstu amatpersonu līdzdalību.
Konferenci „Ceļš uz labklājību.
Sociālā dialoga loma ilgtspējīgai
ekonomikas un sabiedrības attīstībai” atklāja Latvijas Republikas
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) prezidents
Vitālijs Gavrilovs un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS)
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
Konferencē par sociālā dialoga
lomu mūsdienu ekonomiskajā
realitātē video sveicienā runāja
Eiropas nodarbinātības, sociālo
lietu un integrācijas komisārs
Lāslo Andors, uzstājās Eiropas
Ekonomisko un sociālo lietu komitejas prezidents Anrī Malose,
kā arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāre Bernadete Segola. Konferencē piedalījās Latvijas Republikas
finanšu, labklājības un izglītības
un zinātnes ministri, kā arī Lietuvas, Polijas, Krievijas un citu Baltijas jūras reģiona arodbiedrību un
valstu darba devēju organizāciju
pārstāvji.
Konferences noslēgumā LBAS
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers
un LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs parakstīja LDDK un LBAS
Vienošanos par sadarbību.

• sociālo partneru iesaistīšana sociālā dialoga, darba koplīgumu un
strādājošo līdzdalības stiprināšanā,
it īpaši attiecībā uz saimnieciskās
pārvaldības procesu valstu un ES līmenī, izglītību un apmācību, kā arī
darba tirgus reformu.
ETUC plānu ieguldījumu, ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu
darbavietu izveidei pilnībā lasiet
www.arodbiedribas.lv > Darbības
virzieni > Starptautiskā darbība >
Starptautiskās aktualitātes.

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.

