
* Par sociālo dialogu un koplīguma sniegtajām iespējām 
darbiniekiem uzņēmumā "Lauma Fabrics" lasiet 2.,3.lpp.
* Veiksmīgai arodbiedrību darbībai jākombinē biedru organizēšanas 
un pakalpojumu pieeja - 4.lpp.
* ROKAS NOST NO DARBA LIKUMA! - 8.lpp.

28. marts, 2014
(Nr.149)

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI • DARBA SAMAKSA • DARBA UN ATPŪTAS 

LAIKS•  DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA • DARBA 

AIZSARDZĪBA • ARODBIEDRĪBAS DARBĪBAS NODROŠINĀJUMS • 

DARBA KOPLĪGUMA IZPILDE • KOLEKTĪVIE STRĪDI

EIROPAI
JAUNAIS

CEĻŠ



2 / LBAS VĒSTIS / 28. MARTS, 2014 SOCIĀLAIS DIALOGS UZŅĒMUMĀ

 „LBAS Vēstis” viesojās uzņēmu-
mā „Lauma Fabrics” un sarunājās 
ar tā valdes locekli Ediju Egliņu. 

SANITA LORENCE 

— Kas top jūsu vadītajā 
uzņēmumā?
— Mēs nopērkam diegus milzīgās 
spolēs, pārvēršam audumos – adīju-
mos, paši krāsojam un tad pārdo-
dam – audumus un mežģīnes veļai. 
Diegus pērkam tikai Eiropas, jo kva-
litāte ir svarīgāka nekā cena. Adīša-
nas cehs strādā 3 maiņās, pārsvarā 6, 
bet citreiz arī 7 dienas nedēļā. Tad, 
kad materiāli ir noadīti, tie tiek krā-
soti. Populārākie ir ap 50 toņiem. 
Mēs ražojam to, ko pasūta, bet mēs 
tāpat braucam uz Parīzes izstādēm 
un vērojam modes tendences. Jo - ko 
Parīzē izdomā, to mēs arī šeit ražo-
jam. 
— Cik darbinieku strādā  
„Lauma Fabrics”?
— Šobrīd pie mums strādā 550 cilvē-
ku, no kuriem trešā daļa ir inženieri, 
ķīmiķi un tehnologi. Tekstils ir noza-
re, kurā ir vajadzīgi ļoti daudzi darbi-
nieki. Lai tekstils darbotos, katra 
mašīna ir jāapkalpo, jāremontē, jārū-
pējas par tās darbināšanu. Un jo la-
bāk mums ies un vairāk eksportē-
sim, jo vairāk darbiniekus mēs no-
darbināsim. Mēs cenšamies atrast 
līdzsvaru starp uzņēmuma un darbi-
nieku interesēm, lai uzņēmums ir 

apmierināts ar izmaksām, un arī 
darbinieks labprāt nāktu uz darbu 
un par nopelnīto naudu varētu uztu-
rēt savu ģimeni. Mēs ļoti labi šo līdz-
svaru atrodam, jo no mums kāds ļoti 
reti aiziet projām. Aiziet tikai tad, ja 
patiešām pārvācas uz citu pilsētu. 
Ļoti maz ir tādu, kas ir aizbraukuši 
no mūsu uzņēmuma uz citu valsti. 
Tas nozīmē, ka cilvēki pie mums jū-
tas stabili. Mums nekad nevienu die-
nu nav aizkavējusies alga. 
— Tā kā darba devējs nekad nav 
piemānījis, tad darbinieki uzticas. 
— Darbinieki ir ļoti saprotoši. Ir grū-
tāki laiki un ir labāki laiki. Esam pār-
dzīvojuši vairākas krīzes – 1998. un 
2008. gadā. Krīzes laikā mēs parasti 
sagrupējamies, pārejam uz 4 dienu 
darba nedēļu, nekad neesam apstā-
jušies. Mūsu darbinieki strādā vairā-

kus gadu desmitus, un viņi zina, ka 
uzņēmumam ir svarīgi noturēties. 
— Uzņēmuma ēka ir ļoti liela.
— Šī varētu būt plašākā ēka  
Baltijā — tās platība ir  133 000 kvad-
rātmetru. Paši izmantojam 70% no 
ēkas, pārējo izīrējam. Lielākais no šī 
brīža īrniekiem ir Liepājas Valsts 
tehnikums, kur meitenes mācās mo-
delēšanu un šūšanu.
— Un pēc tam tik atver durvis un 
nāk iekšā uzņēmumā. 
— Pērn „Lauma Fabrics” ieguva vēl 
vienu stratēģiski nozīmīgu īrnieku 
savām brīvajām telpām. Tas ir Krie-
vijas uzņēmums „Cotton Club”, kas 
ražo mitrās salvetes. Liepājā šis ražo-
tājs radījis aptuveni 70 jaunas darba-
vietas. Liepājai vajadzētu vairāk pie-
saistīt ārvalstu uzņēmumus, jo šo-
brīd bezdarba līmenis ir 14%, kas ir 

ļoti liels. Latvijas priekšrocība ir to-
mēr daudz zemākas ražošanas iz-
maksas nekā Eiropā, ko galvenokārt 
nosaka lētāki resursi. Sekoju līdz 
Ventspils pašvaldības darbībai šajā 
jomā -  viņu mērķis ir „ievilkt” pilsē-
tā vismaz 2 firmas gadā, kas viņiem 
arī izdodas. 
— Uzņēmuma cehos redzējām 
ļoti daudz jaunu iekārtu. Vai tas 
nozīmē, ka nevajadzēs tik daudz 
darbaroku?
— Nē, tas nozīmē to, ka cilvēkiem ir 
jāpārkvalificējas. Pagājušajā gadā 
„Lauma Fabrics” investēja jaunās ie-
kārtās 3,4 miljonus eiro. Tās ir lielā-
kās investīcijas desmit gadu laikā. 
Tas nozīmē, ka darbiniekiem būs 
nākotne, uzņēmums varēs ražot 
konkurētspējīgu produkciju. Ja būs 
moderna iekārta un neapmācīts dar-
binieks, tad nekas nesanāks, arī – ja 
būs super darbinieks un vecas iekār-
tas, arī nekas nesanāks. Piemēram, 
krāsošanas cehā – darbinieks ar ro-
kām maisīja krāsu, tagad viņam būs 
jāiemācās kompjūterā nospiest vaja-
dzīgo podziņu. Ja darbinieks nebūs 
spējīgs to iemācīties, tad gan būs jā-
maina. Piemēram, Andris Karlsons 
ilgus gadus strādāja pie vienas mašī-
nas, bet tagad ir visa ceha galvenais 
mehāniķis. Visi cilvēki izaug uz vie-
tas, nav neviena, kas atnāktu no ma-
las augstā amatā. Es pats pirms 15 
gadiem sāku šeit kā pārdevējs.

Apdares ceha rekonstrukcijas ie-
tvaros mēs izbūvējām jaunu labora-
toriju. Te pārbauda audumus gan uz 
stiepjamību, gan kā materiāls no-
mazgājas, gan arī gaismas iedarbību.  
Laboratorija ir ārkārtīgi svarīga, jo 
citādi mēs nevaram eksportēt, - au-
dumiem ir jāatbilst noteiktiem stan-
dartiem. 
— Audumu raksti ir klasiski, bet 
moderni.
—Visus zīmējumus paši zīmējam. 
Izskatās vienkārši, bet ir sarežģīti no-
krāsot materiālu īstajā krāsā. Ir spe-
ciāli aparāti, kas pārbauda toni, toņa 
atšķirība drīkst būt ļoti minimāla. 

Kam nav ko slēpt, nav
▶Liepājas uzņēmums „Lauma Fabrics” saņēma LBAS balvu  
„Sadarbības partneris 2012” — par to,  
ka īpaši rūpējas par darbiniekiem, sadarbojas ar  
arodbiedrību un stiprina sociālo dialogu.

Šo gUdro LEnŠU  
AUŠAnAS iEKārTU  
"LAUMA FABRICS"  
SPECIĀLISTI VARēJA APGŪT 
TIKAI AR VĀCIJAS  
EKSPERTA PALĪDZĪBU.  
REZULTĀTĀ TAGAD TOP  
LENTES AR ĪPAŠU DIZAINU
ATTēLĀ: LENŠU CEhA 
MEISTARS I. SIRIJS UN 
DIZAINERE I. VASIļJEVA

FOTO SANITA LORENCE
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Lenšu aušanas cehā tiek ražotas 
dažādas platuma un mīkstuma len-
tes. Ir jāiestāda pareizie raksti, parei-
zie nostiepumi. Pašlaik viens balt-
krievu uzņēmums cenšas mūs noko-
pēt - neizdodas. Mūsu klienti ir spe-
cializējušies pārsvarā lielu krūšturu 
izmēru ražošanā, un mēs tam pakār-
tojamies. Tādēļ arī plecu lente ir 
funkcionāli plata. 

Gadās, ka mums pietrūkst  
„know – how”. Pirms 2 gadiem no-
pirkām ļoti gudru iekārtu, kas dotu 
iespējas ražot lentes ar interesantiem 
zīmējumiem. Mūsu komanda pus-
otru gadu cīnījās, bet nespēja to „at-
kost”. Nopirkām Vācijas speciālista 
konsultāciju, un nedēļas laikā visu 
sapratām. Gadā „Lauma Fabrics” sa-
ražo 80 miljonu metru lentas, kas 
nozīmē, ka no tās var saražot 80 mil-
jonu krūšturu. 
— Jūs mūs iepazīstinājāt ar 
uzņēmuma „Cotton Club” vadītā-
ju un teicāt – lūk, arodbiedrība – 
uzņēmēju draugs. 
— Firmai, kurai nav ko slēpt, nav 
bail no arodbiedrības.

Ar Kristīni (Kristīne Martinsone – 

apvienotās Laumas arodorganizāci-
jas priekšsēdētāja) pārrunājām vēl 
šorīt, ka galvenais ir lauzt to priekš-
statu, ka arodbiedrība ir kaut kas 
slikts. Visi domā, ka arodbiedrība ir 
tikai darbinieku aizstāvis, kā jau tas 
arī ir. Bet kad bija 2008.gada krīze, 
tad pirmais, kur es gāju - pie arod-
biedrības priekšsēdētājas, skaidrojot, 
ka mums nav laba situācija. Ir jāsa-
grupējas, darbiniekiem tas ir jāiz-
skaidro. Toreiz mums bija jāatlaiž 
200 cilvēki. Un ko dara arodbiedrī-
bas vadītājs? Skrien pa cehiem, 
skaidro darbiniekiem, izrunājas ar 
katru, palīdz izskaidrot situāciju. 
Arodbiedrība ir kā tilts starp darba 
devēju un darba ņēmēju. 

Šī rīta sarunā vienojāmies ar 
arodbiedrības priekšsēdētāju, ka ir 
problēmas tirgos un nevaram paš-
laik runāt par algu paaugstināšanu. 
Kristīne to izskaidros darbiniekiem. 
Vēl runājām par arodbiedrības bied-
ru skaitu, kā to palielināt? Pensionāri 
aiziet, kā iesaistīt jaunos darbinie-
kus? Mans ieteikums – caur presi, 
caur Laumas avīzīti runāt par arod-
biedrības labajiem darbiem. Tas nav 

vienreizējs pasākums. Jūsu rezultāts 
būs tik labs, cik labi jūs to parādīsiet.  
Jo cilvēki uzdod vienkāršus jautāju-
mus – ja es maksāju biedru naudu, 
tad ko par to es dabūju pretī? 
— ir aizsākta jauna LBAS iniciatī-
va – panākt nodokļu atlaides 
koplīguma labumiem.
— Ir ļoti svarīgi, cik lielā mērā valsts 
likumdošana atbalsta arodbiedrību. 
Ja tie būtu nodokļu atvieglojumi 
koplīguma labumiem, tad, protams, 
ka to daudzi uzņēmēji izmantotu. 
„Lauma Fabrics” kopējie labumi, ne-
rēķinot Ziemassvētku prēmijas, ir ap 
60 000 eiro gadā. Ja nebūtu arod-
biedrības, kas uz to uzstātu, tad var-
būt rastos jautājums – vai  maksāt 
prēmijas, atbalstīt Sporta spēles, Zie-
massvētku eglītes bērniem un Zie-
massvētku balli darbiniekiem.

„Lauma Fabrics” veiksmes stāsta 
pamatā ir tas, ka vienmēr esam rū-
pējušies par saviem darbiniekiem – 
mācījuši un attīstījuši viņus. Mēs re-
dzam, ka tas veiksmes faktors lielā 
mērā slēpjas cilvēkos. Ar mašīnām 
vien labus sasniegumus nevar pa-
nākt.  Kam ir spēja augt – dodam 
tādu iespēju. Un darbinieki ir kļuvu-
ši par uzņēmuma faniem: varbūt iz-
slēdzam to lampiņu un ekonomē-
jam? Cilvēki ir priecīgi, ka izmanto-
jam telpas. Kad ir peļņa, ir svarīgi, kā 
to peļņu sadala. 
— Jums ir paveicies arī ar vadītā-
jiem. 
— Jā, tie pat savā ziņā ir bijuši le-
ģendāri. Vistrakākie bija 90.gadi, 
kad viegli bija uzņēmumu sadalīt 
un pārdot. Bet esam spējuši tikt 
visām krīzēm pāri. No kļūdām 
esam mācījušies, arī šis gads ir lie-
la neziņa, jo nezinām, kas notiks 
Krievijas un Ukrainas tirgos, de-
valvēta arī Kazahstānas valūta. 
Netaisām nekādus milzīgus izrā-
vienus, lai nebūtu atkritiena. Ra-
žošanā vajag vienmērīgu tempu, 
to kāpinot uz augšu. Visa pamatā 
ir atrast pareizu balansu – starp 
darbiniekiem, mašīnām, investī-
cijām, klientu. Klients prasa labu 
kvalitāti par iespējami lētāku ce-
nu. Varējām valsts līmenī aktīvāk 
apgūt Eiropas fondus, jo sākotnēji 
lielajiem uzņēmumiem tā iespēja 
bija ierobežota.

— Presē lasām, ka „Lauma 
Fabrics” 2013.gadā izdevies 
sasniegt 32, 6 miljonu eiro lielu 
apgrozījumu, kas gan esot ne-
daudz mazāks nekā 2012.gadā.
— Pamatā šī nauda novirzīta apda-
res ceha rekonstrukcijai. 2013.gads 
ir nozīmīgs ar vēl vienu notikumu - 
pērn „Lauma Fabrics” iegādājās 
rūpnīcu Vācijā -  firmu „Le textile”. 
Tirgū šī firma darbojas jau no 1958.
gada un ir viens no galvenajiem 
elastīgo adījumu piegādātājiem vi-
siem vadošajiem Eiropas veļas ra-
žotājiem. Vācijas uzņēmums  jau no 
septembra saviem klientiem piedā-
vā ne tikai savu, bet arī „Lauma 
Fabrics” produkciju. Tikmēr „Lau-
ma Fabrics” eksports palicis nemai-
nīgs, un tie ir ap 80% - Baltkrievija, 
Krievija, Ukraina, Polija. No visa 
eksporta kopumā 10-15% iet uz Ei-
ropu - Franciju, Vāciju, Itāliju, maz-
liet Angliju. Mūsu mērķis ir sagla-
bāt esošās pozīcijas, un pēc iespējas 
attīstīt jaunus tirgus. 

ATTēLā: NO KREISĀS— "LAUMA" APVIENOTĀS  
ARODORGANIZĀCIJAS PRIEKŠSēDēTĀJA KRISTĪNE  
MARTINSONE, LIEPĀJAS ARODBIEDRĪBU CENTRA  
PRIEKŠSēDēTĀJS TOMS MEIERS UN "LAUMA  
FABRICS" VALDES  
LOCEKLIS EDIJS EGLIņŠ

FOTO SANITA LORENCE

bail no arodbiedrības

MēS CEnŠAMiES 
ATrAST LĪdZSVArU 
STArP UZŅēMUMA 
Un dArBiniEKU  
inTErESēM, LAi  
UZŅēMUMS ir  
APMiErināTS Ar 
iZMAKSāM, Un ArĪ 
dArBiniEKS  
LABPrāT nāKTU UZ 
dArBU Un PAr  
noPELnĪTo nAUdU 
VArēTU UZTUrēT 
SAVU ĢiMEni. 



Ekspertīzi kopumā lasiet www.
arodbiedrības.lv sadaļā Projekti 
> Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana > 
2014.gada ekspertīzes.

Pārskats par Austrumeiropas 
arodbiedrību darbības attīstību 
parādīja, ka vispārējās politiskās 
un ekonomiskās pārmaiņas palē-
nināja arodbiedrību kustības 
veiksmīgi attīstību. Nodarbinātī-
bas nosacījumu un standartu no-
teikšanā galvenā loma ir valstij. 
Sociālo partneru kapacitāte un 
darbinieku iesaistīšanās aktivitāte 
arodbiedrībās ir zema, un ir mazs 
darba devēju organizāciju skaits. 
Austrumeiropas valstīs darbinie-
ku interešu pārstāvība pārsvarā 
notiek uzņēmuma līmenī, un sa-
mērā maza darbinieku daļa ir pār-
stāvēta caur arodbiedrībām, salī-
dzinot ar Rietumeiropas valstīm. 

Gandrīz nevienā Austrumeiro-
pas valstī nepastāv vai ir vāji attīstīta 
nozaru koplīgumu slēgšana. Koplī-
gumu slēgšana notiek pārsvarā uz-
ņēmuma līmenī. 

Būtisku aspektu arodbiedrības 
darbības organizēšanā veido biedru 
naudas iekasēšana un administrēša-
na. Pirmkārt, Austrumeiropas val-

stīs nozaru arodbiedrību ienākumi 
no biedru naudas iekasēšanas pār-
svarā paliek uzņēmuma līmenī: ap-
tuveni 60-90% no biedru naudām 
paliek uzņēmuma arodbiedrībās, 
savukārt 10-30% tiek pārskaitīti no-
zaru arodbiedrībām un tālāk nacio-
nālajiem arodbiedrību centriem. 
Otrkārt, savāktā biedru nauda ne-
tiek virzīta streiku fondu veidošanai, 
izņemot Slovēnijas un Polijas arod-
biedrībās. 

Rezultātā nozaru arodbiedrību 
finanšu ienākumi no biedru nau-
dām apmēri, kā arī ienākumi no 
arodbiedrību īpašumu apsaimnie-
košanas (izīrēšanas) nav pietiekami, 
lai nodrošinātu pakalpojumu snieg-
šanu nozaru un nacionālā līmeņa 
arodbiedrībās, kā arī neveido pama-
tu darbinieku atbalstīšanai streiku 
gadījumā. Tas liedz nozaru un na-
cionālajām arodbiedrību konfederā-
cijām pieņemt darbā augsti kvalifi-
cētus ekspertus juridiskajos un eko-
nomiskajos jautājumos, kas sniegtu 
pakalpojumus (padomus) arod-
biedrību biedriem, kā arī nodroši-
nātu profesionālo nacionālo centru 
dalību trīspusējā sadarbībā nacionā-
lajā līmenī. Vienlaikus Vācijas un 
citu Rietumeiropas arodbiedrību 
biedru iekasēšanas sistēmas paredz 
lielākās daļas biedru naudas novirzī-

šanu nozaru arodbiedrībām, un tā-
lāk daļa no tām tiek pārskaitīta na-
cionālajiem arodbiedrību centriem 
to darbības nodrošināšanai un pa-
kalpojumu sniegšanai. 

Pārskats par Austrumeiropas 
arodbiedrību darbības attīstību pa-
rāda Austrumeiropas arodbiedrību 
kopīgās iezīmes un vienlaikus to, ka 
Slovēnijas gadījums veido izņēmu-
mu uz citu valstu fona. Slovēnijas 
koplīgumi aptver 90% no nodarbi-
nātajiem un 27% darbinieku ir ie-
saistīti arodbiedrībās, kas ir vairāk 
nekā citās Austrumeiropas valstīs. 
Panākumu atslēga ir nozaru koplī-
gumu slēgšana un koplīgumu papla-
šināšana, iesaistot valsts pusi kā kop-
līguma darbības paplašināšanas ap-
stiprinātāju. Šādā veidā Slovēnija 
pārņēma Rietumeiropas un skandi-
nāvu valstu pieredzi un pieeju koplī-
gumu darbības attiecināšanā uz vi-
siem nozarē strādājošajiem, kur no-
zares koplīguma paplašināšanā ir 
iesaistīta valsts puse vai trīspusējās 
sadarbības institūcija.

Austrumeiropas arodbiedrību 
pieredze norāda uz to, ka Latvijas 
arodbiedrībām pakalpojumu klāsta 
definēšanā ir vērts pievērst uzmanī-
bu: koplīgumu paplašināšanas me-
hānisma uzlabošanai, iesaistot valsts 
vai trīspusējās sadarbības pusi noza-
res koplīguma darbības paplašināša-
nā un biedru naudas iekasēšanas un 
administrēšanas sistēmas pārskatīša-
nai, novirzot lielāko biedru naudas 
daļu nozaru arodbiedrībām pakal-
pojumu sniegšanai un streiku fondu 
veidošanai, kā tas ir izveidojies Slo-
vēnijas un Polijas labajā praksē.

Latvijas arodbiedrībām ir ietei-
cams pievērst uzmanību šādiem jau-
tājumiem un pakalpojumiem:
• veidot Latvijas darbinieku izpratni 
par kolektīvisma garu, veicinot no-
zaru arodbiedrību kampaņu organi-
zēšanu un arodbiedrību aktīvistu 
apmācību. Kampaņu organizēšanā ir 
svarīgi ņemt vēra Beļģijas un Vācijas 
labās prakses piemērus par arod-
biedrību kā apdrošināšanas polises 
lomu darbinieku interešu aizsardzī-
bā - arodbiedrība pārstāv un aizstāv 

darbinieku, ja iestājas juridiskie riski, 
proti, sniedz juridisko palīdzību, no-
drošina pārstāvību tiesā un mediāci-
jas procesā, sarunās ar darba devēju. 
Šajā saistībā ir būtiska reāla juridis-
kās palīdzības pieejamība nozaru vai 
uzņēmuma līmeņa arodbiedrībās.
Aktīvistu sagatavošanai Latvijas 
arodbiedrības var ņemt dalību Balti-
jas Organizēšanas Akadēmijā, kurā 
arodbiedrībām ar minimālu ieguldī-
jumu ir iespēja sagatavot arodbied-
rību aktīvistus, kuri pēc tam piesais-
ta jaunus biedrus un sekmē jaunu 
arodbiedrību un to struktūrvienību 
dibināšanu. Ir vērts pievērst uzma-
nību Skandināvijas valstu un Lietu-
vas arodbiedrības pārstāvju dalībai 
akadēmijas programmās. 
Svarīgs aspekts kampaņu organizē-
šanā un juridiskās palīdzības nodro-
šināšanā ir jau minētā biedru nau-
das iekasēšanas sistēmas maiņa, kas 
sniedz nozaru arodbiedrībām iespē-
ju organizēt kampaņas un piesaistīt 
nepieciešamo kvalificēto juristu 
skaitu;
• veikt nozaru darbinieku vajadzī-
bu izpēti, definējot pakalpojumus, 
kuri ir nepieciešami attiecīgās no-
zares darbiniekiem, piemēram, ve-
selības apdrošināšanas polises no-
zarēs ar augstu profesionālo sa-
slimšanu risku, civiltiesiskās ap-
drošināšanas iespējas. Jāuzsver, ka 
Rietumeiropas valstu pieredze lie-
cina par to, ka ceļojumu organizē-
šanas iespējas un atlaižu kartes nav 
attaisnojušas sevi kā veiksmīgs pa-
ņēmiens darbinieku motivācijas 
iestāties arodbiedrībā veidošanā;
• uzsākt diskusijas par arodbiedrī-
bu iespējām iesaistīties bezdarba 
apdrošināšanas sistēmā, pārņemot 
Beļģijas un Skandināvijas valstu 
pieredzi un ņemot vērā šo valstu 
pieļautās kļūdas. Arodbiedrību ie-
saistīšanās bezdarba apdrošināša-
nas vai citu pabalstu administrēša-
nas fondu izveidē un dalībā ir ilgs-
tošs process, līdz ar to Latvijas 
arodbiedrībām ir vērts uzsākt dis-
kusijas par šādu arodbiedrību dar-
bības virziena nepieciešamības iz-
vērtēšanu. 
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Arodbiedrību pakalpojumi ES
▶ Šo ekspertīzi veikusi LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu 
eksperte Nataļja Mickeviča. „LBAS Vēstu” lasītājus iepazīstinām ar šī 
ziņojuma secinājuma daļu. 

no 
apskatītās  
rietumeiropas un 
skandināvu valstu labās 
prakses var secināt, ka  
veiksmīgai  
arodbiedrību darbībai ir 
nepieciešams kombinēt 
divas stratēģiskās 
pieejas - biedru  
organizēšanas pieeju un  
pakalpojumu pieeju. 

VALSTS

LATVIJA
LIETUVA
IGAUNIJA

ČEhIJA
POLIJA

SLOVĀKIJA
SLOVēNIJA
BULGĀRIJA
RUMĀNIJA
UNGĀRIJA

KoPLĪgUMU 
PārKLāJUMS 

(%)
34
15
33
38
30
35
90
30
36
33

KoPLĪgUMU PārKLāJUMS 
AUSTRUmEIROPAS 
VALSTĪS*

*National Industrial Relations. Pieejams:  

http://www.worker-participation.eu/National-In-

dustrial-Relations/Compare-Countries.
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Seminārs risinājās vienu janvāra 
nedēļu, bet turpināsies vēl 
vairākās apmācību nedēļās citos 
mēnešos. 

SANITA LORENCE

Seminārs notika kopīga Lietuvas, 
Dānijas un Latvijas industriālo no-
zaru arodbiedrību projekta ietvaros. 
Dāņu arodbiedrības 3F pārstāvis 
apmāca latviešus un lietuviešus – 
topošos arodbiedrību līderus, kuri 
pēc tam varēs skolot tālāk savu aro-
dorganizāciju biedrus par visdažā-
dākajām arodbiedrību kapacitātes 
stiprināšanas prasmēm. Vislielākā 
nozīme pirmajā apmācību nedēļā 
tika pievērsta pārrunu vešanai un 
dažādām tās tehnikām – kā sarunās 
ar oponentu, visbiežāk darba devē-
ju, nonākt pie darbiniekiem vēlamā 
rezultāta. 

Semināra dalībnieki – lielāko 
LIA uzņēmumu pārstāvji no 
„Olainfarm”, „Lauma”, „Valmieras 
stikla šķiedras” – strādāja arī gru-
pās. Viens no grupu uzdevumiem 
bija vīzijas „Latvija 2020” radīšana 
un prezentēšana. Būtiska šī uzdevu-
ma sastāvdaļa bija arī arodbiedrību 
lomas prognozēšana un uzdevumu 
izvirzīšana.

LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere: 
- Grupa bija ļoti apmierināta, arī pa-
sniedzējs bija gandarīts par jauniešu 
vēlmi izglītoties.

Pasniedzējs no Dānijas dalījās ar 
savu ilggadējo arodbiedrību   piere-
dzi – kā pirmo minot padomu ne-
baidīties un nesteigties ar saviem 
lēmumiem. Viņš uzvēra semināra 
dalībnieku zinātkāri – ļoti daudz 
jautāt - un to, ka viņi ir lepni būt šeit 
un mācīties. Pasniedzējs sola iet 
dziļāk un dziļāk zināšanās: - Es vi-
ņiem mācīšu par pārmaiņām. Ne 
jau visas pārmaiņas ir labas, bet gal-
venais ir – nebaidīties no tām. Pār-
maiņas realizējas tad, ja tās ir nepie-
ciešamas.

 Dānijā ir piecas lielas arodbied-
rību skolas, un pasniedzējam Latvi-
ja ir 35.valsts, kurā viņš izglīto arod-
biedrību biedrus.

Semināra starpbrīdī iztaujāju tā 
dalībniekus par šeit gūto pieredzi.
— Es nesen iestājos arodbiedrībā. 
Jau pirmajā semināra dienā ļoti 
daudz uzzināju – kāpēc vispār arod-
biedrība ir vajadzīga, kāpēc ir svarī-
gi būt arodbiedrības biedram. Iegū-
tās sarunu prasmes noteikti noderēs 
– sarunās ar vadību, administrāciju. 
Uzņemties iniciatīvu, pastāvēt par 
sevi – tas viss noderēs.
— Mani interesēja kaut kas jauns — 
tieši sarunu tehnikas, arī iegūt jaunus 
draugus. Ne jau vienmēr stāv blakus 
kāds ar naudas maisu, ja nu kādam 
vajag palīdzēt, un es varēšu sarunāt, 
lai palīdz. Ne viss slēpjas naudā, bet 
tajā – kā tu attiecies pret to darbu, ko 
dari. Svarīgi ir iesaistīt pārējos.
— Tur jau slēpjas arodbiedrības bū-
tība — strādāt komandā. Nevis iet 
vienam  — kā pret vēju. Kopā va-
ram būt spēcīgi – tāpēc jau arod-
biedrība ir vajadzīga. 
— Pasniegšanas veids ir tāds, ka viss 
notiek ar piemēriem no dzīves – 
konkrētām situācijām. Bet ir ļoti 
liela atšķirība starp Dāniju un Latvi-
ju – viņi tur cīnās nevis ar dūri, bet 
ar joku. Viņi to dara gudrāk. 

— Nevis tikai aiziet papiketē, un ne-
ko nepanāk, bet izdara gudrāk, pie-
mēram – sarunā šoferus, kas neie-
ved vairs benzīnu pilsētā. Un valdī-
ba momentā reaģē. 
— Man te viss patīk, mācos mainīt 
savu domāšanu.

Pirms darba grupas ķērās pie vī-
zijas „Latvija 2020” izstrādāšanas, 
pasniedzējs sniedza padomu: - Ja 
jūs gribat mainīt savu valsti, atcerie-
ties, ka ļoti daudz cilvēku būs pret 
to. Sabiedrību izmainīt ir ļoti grūti. 
Nepieciešami apmēram 200 gadi.

Mazliet ieklausījos jauno līderu 
domu gaitā, apspriežot arī arod-
biedrību lomu tuvākajā nākotnē.
• Mēs ceram, ka noteikti dzīve kļūs 
labāka.
• Būtu labi, ja pie varas nāktu soci-
āldemokrātu partijas. Vajag savu 
politisko spēku.
• Kāpēc vienmēr jānotiek kaut 
kam briesmīgam, kā, piemēram, 
MAXIMA traģēdijai, lai kaut kas 
mainītos?
• Cilvēkiem ir jāsaņem cienīga al-
ga, nevis tā jānopelna ar virsstun-
dām.

• Arodbiedrības biedru skaits 
diemžēl ir samazinājies – cilvēki ne-
grib maksāt biedru naudu. Tās ir 
nabadzības laika tendences. Jaunie-
ši izstājas, jo mēs nepietiekoši popu-
larizējam arodbiedrības labumus.
• Daudzi izstājas no arodbiedrības, 
jo tie, kas nav arodbiedrībā, saņem 
tādus pat labumus kā arodbiedrības 
biedrs. Vajadzētu ordeņus, vai kaut 
vai nozīmītes tikai arodbiedrības 
biedriem – atšķirības zīmes. 
• Gribētos dzirdēt spēcīgāku arod-
biedrības balsi. Arodbiedrībām 
valsts līmenī ir jāmainās.
• Kālab nepieciešams reemigrāci-
jas plāns? Kāpēc valsts nerūpējas 
par mani – kurš krīzes smagumu 
iznesa uz saviem pleciem?
• Cilvēki sapratīs, ka jāstājas arod-
biedrībā un pašam kaut kas jādara, 
nevis tikai jāgaida uz citiem. 

Mums jāstrādā šeit, lai 
Latvijā dzīve kļūtu labāka

LiA ArodorgAniZāCiJU 
BiEdri STRĀDĀJA DARBA 
GRUPĀS

FOTO SANITA LORENCE

▶ Tā bija viena no domām, kuru pauda vairāki jaunie darbinieki —  
topošie līderi Industriālo nozaru arodbiedrības (LIA) organizētajā  
apmācību seminārā

Arodbiedrības 
nozīme nākotnē 
būs ļoti 
būtiska un 
palielināsies. 
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dArBA SAMAKSAi 
diskusijā piedalījās LBAS priekš-
sēdētājs Pēteris Krīgers, LBAS 
priekšsēdētāja vietnieks Egīls 
Baldzēns, akadēmiķe raita 
Karnīte, LTrK viceprezidents 
Aigars rostovskis, LddK ģene-
rāldirektore Līga Menģelsone, 
Mašīnbūves un metālapstrādes 
rūpniecības uzņēmēju asociāci-
jas valdes priekšsēdētājs Vilnis 
rantiņš un Ekonomikas ministri-
jas Tautsaimniecības struktūr-
politikas departamenta direk-
tors oļegs Barānovs.
  SANITA LORENCE  

rAiTA KArnĪTE, 
AKAdēMiķE, SiA EPC 
VALdES LoCEKLE
Manipulācijas rezultātā ir radies 
mīts, ka Latvijā ir zems darba ražī-
gums un neatbilstoši augsta darba 
samaksa. Mēs gribam paaugstināt 
darba ražīgumu, gribam paaugsti-
nāt pievienoto vērtību uz vienu 
strādājošo, bet sakām, ka to daļu 
pievienotajā vērtībā – darba sa-
maksu, kas veido 40% un vairāk 
vajag samazināt.  Tā ir vislielākā 
pretruna, un nav saprotams, kādēļ 
speciālisti to nespēj „atkost”.  Kas 
tad ir pirmais – iekšzemes kop-
produkts (IKP) vai darba samak-
sa? Taču samaksāt var tikai to, ko 
var sadalīt – kas ir nopelnīts. 

Mēs nevaram rēķināties ar aug-
stu darba ražīgumu, kamēr esam 
zemu citos rādītājos. Norvēģijā un 
Dānijā, kur ir augsts IKP, ir arī 
augsts darba ražīgums. 

Valstīs ar augstu darba produk-
tivitāti augstas ir arī darba izmak-
sas. Augsta produktivitāte nav ze-
mas darba izmaksas, bet augsta 
produktivitāte ir saistīta arī ar 
augstām darba izmaksām. 

Ir diezgan grūti analizēt darba 
izmaksas, darba samaksu, darba 
ražīgumu, jo statistika ir ļoti ne-
skaidra vairākos gadījumos. Mēs 
rādītājos esam kaut kur pa vidu, ja 
rēķinām darba samaksu % no 
stundā saražotā IKP. Tas ir labi un 

liecina, ka produktivitātes un dar-
ba izmaksu attiecība nemaz nav tik 
nepareiza, tā ir ļoti normāla, ka 
mēs neesam to pietiekami izpētīju-
ši un sapratuši. Tādēļ apgalvoju-
mam, ka mēs varam paaugstināt 
darba ražīgumu, tikai samazinot 
pārmērīgi augošās darba izmaksas, 
manuprāt, nav pamata. 

Darba samaksas samazināšana 
nav darba produktivitātes paaug-
stināšanas ceļš. Ja darba samaksa ir 
pārmērīgi augsta, tā var būt kavē-
joša, tāpat arī nedrīkst noliegt teo-
rētisko sakarību, ka darba ražī-
gums nedrīkst augt straujāk par 
darba samaksu, jo tas noved pie 
krīzes. Bet jautājums ir par kon-
krēto brīdi un konkrēto valsti, un 
šajā brīdī un šajā valstī Latvijā, lai 
sasniegtu to, ko mēs vēlamies sas-
niegt, darba samaksai ir jākāpj 
straujāk kā darba produktivitātei, 
kas nav labi, bet kas, iespējams, ir 
nepieciešams, un šie procesi ir sa-
prātīgi jāregulē. Ir divi citi faktori, 
kas padara zemu darba produktivi-
tāti un IKP – tā ir mūsu tautsaim-
niecības struktūra, kas ir ārkārtīgi 
neefektīva. Un vēl - visās valstīs tā 
ir, nav tikai Latvijā – ir jānoslēdz  
Nacionālā vienošanās par darba 
ražīguma un darba samaksas līdz-
svara panākšanu. Tas nozīmē – 
Nacionālais līgums par darba algas 
paaugstināšanu, jo tas ir pilnīgi 
skaidrs, ka darba algai ir jāpaaug-
stinās, jo ir inflācija. 

oĻEgS BArānoVS,  
EkONOmIkAS 
mINISTRIJAS TAUTSAIm-
niECĪBAS STrUKTūr-
PoLiTiKAS dEPArTAMEn-
TA dirEKTorS
Darba samaksai ir divējāda daba 
– no vienas puses, tā ir ienākumu 
un labklājības mēraukla, un mēs 
visi vēlamies, lai tā augtu. No otras 
puses, ir šīs ražošanas izmaksas kā 
konkurētspējas faktors – ceļot 
darba algas, skaidrs, ka pieaug arī 
ražošanas izmaksas. Tāpēc darba 

samaksa vispirmām kārtām ir jā-
saista ar izaugsmi. Izaugsmes gal-
venais priekšnoteikums ir šo iz-
maksu konkurētspēja. Tāpēc dar-
ba samaksas pieaugumam jābūt 
līdzsvarotam ar darba produktivi-
tātes kāpumu. 

Darba samaksas palielinājums 
pirms krīzes ir 60%, kamēr pro-
duktivitātes - tikai par 20%. Pēc 
krīzes no 2009.gada mēs redzam 
pretēju ainu.  Produktivitāte ir pie-
augusi par 11%, kamēr darba sa-
maksa par 12%. Tas noticis tādēļ, 
ka ir samazinājies nodarbināto 
skaits. Nodarbināto skaits ir sama-
zinājies  straujāk kā IKP. Privātais 
sektors krīzes laikā atlaida darbi-
niekus, bet darba samaksu nesa-

mazināja. Sabiedriskais sektors gan 
ļoti būtiski samazināja darba algas, 
gan arī samazināja darbavietas. 

Darbaspēka izmaksas noteikti 
augs, jo ir vairāki priekšnosacīju-
mi:  darba tirgus ir atvērts, darba 
tirgus prognozes rāda, ka drīz mēs 
būsim tādā pat bezdarba situācijā, 
kādā bijām treknajos gados – trūks 
strādājošo, un tas būs spiediens uz 
algām. Mēs mēģinām iziet no šīs 
loti sliktās tautsaimniecības struk-
tūras, gribam pāriet uz vidēju un 
augstu tehnoloģiju nozarēm. Bez 
algu palielinājuma tas nebūs iespē-
jams. Šobrīd diemžēl jāatzīst, ka 
Latvijas ekonomika balstās uz ze-
majām darbaspēka izmaksām un 
zemo tehnoloģiju nozarēm. Pie-
mēram, apstrādes rūpniecībā augs-
tās un vidēji augstās tehnoloģiju 
nozares Latvijā ir tikai 18%, kamēr 
Zviedrijā, Somijā, Dānijā tās pār-
sniedz 50%.

Ir ļoti iespējams, ka Latvija var 
zaudēt konkurētspēju zemu izmaksu 
segmentos ātrāk, nekā iegūt priekš-

▶ Lai aktualizētu darba samaksas un darba ražīguma attiecību  
sarežģīto raksturu, LBAS 19.februārī rīkoja ekspertu diskusiju „Darba 
samaksa un darba ražīgums”.

NAV 
iESPēJAMS CELT 
dArBA 
rAŽĪgUMU, 
BrEMZēJoT 
dArBA 
SAmAkSAS 
KāPUMU.

19.FEBrUārĪ LBAS NOTIKA 
EKSPERTU DISKUSIJA 
„DARBA SAMAKSA UN DARBA 
RAžĪGUMS”

FOTO NO LBAS ARhĪVA
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rocības augstas pievienotās vērtības 
produktu ražošanā. Lai no tā izvairī-
tos, ir nepieciešams turpināt refor-
mas, īpaši pārkārtot izglītības sistē-
mu. Un tas ir ne tikai valdības un 
darba devēju, bet arī arodbiedrību 
uzdevums. Tikai dialogs starp arod-
biedrībām, valdību un darba devē-
jiem ir pareizais ceļš, kā to risināt. 
Viss ir jāskatās kompleksi, nevar iz-
raut vienu aspektu no šīm sarežģīta-
jām darba samaksas un darba ražī-
guma attiecībām, jo tas var novest 
pie nepareizām sekām. 

EgĪLS BALdZēnS,  LBAS 
PriEKŠSēdēTāJA  
VIETNIEkS
Darba ražīgums un darba samak-
sa nav Siāmas dvīņi – šiem lielu-
miem ir ļoti atšķirīgas bāzes.  Pēc 
tagadējās attīstības gaitas Latvija 
darba samaksas jomā ES vidējo 
līmeni varētu panākt 2150.gadā, 
kas rāda, ka pašreizējie instru-
menti ir nepietiekami. Darba ra-
žīguma un darba samaksas attie-
cības Latvijā kropļo dažādi poli-
tiskie lēmumi, kas bijuši saistīti 

gan ar pasaules finanšu krīzi un 
konsolidāciju, gan banku glābša-
nu, gan OIK u.c. Viens no ļoti sva-
rīgiem instrumentiem būtu koplī-
gumu un ģenerālvienošanos slēg-
šana. Lai darba devēji būtu ieinte-
resēti to darīt, viņi ir jāmotivē, 
piešķirot nodokļu atlaides koplī-
gumos noteiktajām sociālajām 
garantijām. Turklāt koplīgumi  ir 
arī ēnu ekonomikas ietekmes ma-
zināšanas instruments, - tie atbil-
dīgie uzņēmumi, kas maksā no-
dokļus, ir jāpadara konkurētspējī-
gāki par tiem uzņēmumiem, ku-
ros maksā aplokšņu algas, lai 
godīgie uzņēmēji nezaudētu 
valsts iepirkumos. Ir jāpalielina 
neto darba samaksa, mazinot dar-
baspēka nodokļus, īpaši darbinie-
ku zemāk atalgotajai daļai. Darba 
samaksa ir jātuvina Baltijas valstu 
vidējai darba samaksai, ar mērķi 
laika gaitā to apsteigt.  Darba de-
vējam ir jābūt godīgām attiecī-
bām ar darbinieku, jāiegulda dar-
binieku mūžizglītībā un jāveic 
godīga peļņas sadale. Nav iespē-
jams celt darba ražīgumu, brem-
zējot darba samaksas kāpumu, 
bet darba devējam ir jāinvestē tir-
gus pieejamībā, jaunās iekārtās 
un tehnoloģijās, jaunu produktu 
izstrādē, darba organizācijā. Uz-
ņēmumi, kuri necels darba algas 
– zaudēs darbiniekus. Mēs varam 
prasīt, lai darba samaksa aug 
straujāk par darba ražīgumu.

AigArS roSToVSKiS, 
LTrK ViCEPrEZidEnTS 
Latvijas izeja ir eksportā. Uz to ir 
jākonsolidē valsts resursi un pri-
vātās jaudas, lai kopā varētu iet 
ārvalstu tirgos. Un vissvarīgākais 
ir izglītība. Jāpieaug to cilvēku 
skaitam, kas iet ārā no sava kom-
forta zonas. Spiediens no tās pa-
saules daļas Austrumos, kas dzīvo 
dziļā nabadzībā un ir gatavi strā-
dāt 7 diennaktis nedēļā, ir liels. 
Mūsu valstī diemžēl mazais biz-
ness nepaspēj pat sākties, kad ir 
jau beidzies – nodokļu sloga un 
birokrātijas dēļ. Piemēram, Singa-
pūrā uzņēmēji pirmos 3 gadus ir 
atbrīvoti no nodokļiem. Valsts 

politikai ir jābūt tādai, lai uzņē-
mēji būtu gatavi ieguldīt attīstībā. 
Uzņēmēji, tāpat kā darba ņēmēji 
šobrīd migrē. Lai peļņa tiktu tais-
nīgi sadalīta, ir jāstrādā visiem. 
Sadarbībā caur diskusijām ir jā-
meklē gudri risinājumi, un deba-
tes starp darba devējiem un darba 
ņēmējiem ir ļoti nepieciešama.

ViLniS rAnTiŅŠ, 
MAŠĪnBūVES Un 
METāLAPSTrādES 
rūPniECĪBAS UZŅēMēJU 
ASoCiāCiJAS VALdES 
PriEKŠSēdēTāJS
Liepājas metalurga krahs radījis 
ap 30% kritumu apstrādes nozarē, 
bet nu jau nozare sāk atgūties, un 
zudums ir tikai 18%, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu. Nozares vidējā 
alga ir augstāka kā vidēji valstī – 
ap 700 eiro. Tikai 5% speciālistu ir 
mazkvalificēti. Mūsu nozarē ne-
drīkst darba alga augt ātrāk par 
produktivitāti, jo mums tā alga ir 
jānopelna, lai varētu iegūt līdzek-
ļus modernizācijai. Krīzes laikā 
algas īpaši nesamazinājām, bet 
samazinājām darbinieku skaitu 
un darba laiku, strādājām arī 2 – 3 
dienas nedēļā, lai kaut cik sagla-
bātu darbiniekus. Lielākā problē-
ma ir izglītība – vēl cīnāmies, lai 
skolās kā obligātus atjaunotu fizi-
kas un ķīmijas eksāmenus. Mums 
ir vajadzīgas zināšanas, un to lī-
menis ir krities. Ja mūsu valstī ne-
būs attīstīta ražošana, mēs vien-
mēr kausimies ar nabadzību.

LĪgA MEnĢELSonE,  LddK 
ĢEnErāLdirEKTorE 
Darba samaksas un darba ražīgu-
ma attiecībā ir nepieciešams sa-
mērīgums. Labākais risinājums 
Latvijā darba samaksas izaugsmē 
ir investīciju ienākšana, jaunu 
darbavietu radīšana un turpmāka 
darbaspēka nodokļu samazināša-
na. Uzņēmēju atbalstam kopā ar 
LBAS jau esam veikuši iestrādes 
iniciatīvai par nodokļu atlaidēm 
koplīgumu labumiem, kas ļautu 
darba devējiem maksāt lielākas 
algas. Vidējā alga mūsu biedru 
uzņēmumos ir vismaz 600 eiro.

ir JāAUg!
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Nodokļu likme darbiniekam Latvijā augstāka par 9,5%  līdz 11,5% nekā 
Igaunijā, Lietuvā.

NM pie 320 EUR: 
LV = 75,4 EUR
EE = 144 EUR
LT = 165,2 EUR

ALGU LĪMEŅA SALĪDZINĀJUMS BALTIJAS VALSTĪS
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ProTESTēSiM?
14. februārī mediju brīfingā LBAS 
vadības un dalīborganizāciju pār-
stāvji pauda viedokli par vairākiem 
topošajiem likumprojektiem, kā arī 
informēja par iespējamām protesta 
akcijām, ja arodbiedrību prasības 
netiks ņemtas vērā.
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers 
uzsvēra, ka valdība nedomā par cil-
vēkiem kopumā: „Mēs redzam, ka 
likumdevēji, plānojot izmaiņas li-
kumos, cenšas „apgriezt” cilvēku 
tiesiskās un sociālās garantijas. To 
spilgti apliecina likumprojekts 
„Valsts dienesta likums”, dažas, bet 
ļoti būtiskas ieceres grozījumos 
Darba likumā un plānotais jaunais 
veselības aprūpes finansējuma mo-
delis, kas pēc būtības ir jauni plāni 
cilvēku diskriminācijai un labklājī-
bas līmeņa pazemināšanai. Mēs 
esam gandrīz nabadzīgākā valsts 
Eiropas Savienībā, un sabiedrības 
noslāņošanās ziņā – jau līderi. Ja 
arodbiedrību prasības netiks ņem-
tas vērā, aicināsim cilvēkus pulcē-
ties pie Saeimas.”

PiEŅEMTS 
ArodBiEdrĪBU LiKUMS
Saeima 6.martā galīgajā lasījumā 
pieņēma jaunu Arodbiedrību liku-
ma redakciju. Jaunais arodbiedrību 
regulējums stāsies spēkā 2014.gada 
1.novembrī. Turpmākajos izdevu-
ma „LBAS Vēstis” numuros publi-
cēsim gan metodiskos materiālus 
Arodbiedrību likumam, gan pa-
raugstatūtus.

BALTIJAS VALSTU 
ArodBiEdrĪBAS – 
PAR mAXImU
18.februārī Rīgā, Arodbiedrību na-
mā notika Baltijas valstu arodbied-
rību padomes kārtējā sanāksme, 
kurā piedalījās LBAS, Igaunijas un 
Lietuvas arodbiedrību konfederāci-
ju vadītāji un speciālisti. Centrālais 
jautājums šajā tikšanās reizē bija 
darbinieku situācija MAXIMA vei-
kalos visā Baltijā un kā to uzlabot. 
Rezultātā tapa visu Baltijas valstu 
piecu arodbiedrību konfederāciju 
vadītāju parakstīta vēstule, kurā 
augstākā MAXIMA vadība tika ai-
cināta uz sarunām. Vēstule ir nodo-
ta MAXIMA augstākajai vadībai 
Lietuvā, un tagad tiek gaidīta viņu 
atbilde.

Zini nE Mini!
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nība (LBAS) arī šogad ar jauniem 
erudīcijas pasākumiem veicina 
profesionālās izglītības iestāžu au-
dzēkņu izpratni par darba tiesībām 
un darba drošību, gatavojot viņus 
darba dzīvei. Tādēļ LBAS izstādes 
„Skola 2014” ietvaros organizēja 
konkursu „Zini! Ne mini!” profe-
sionālo izglītības iestāžu audzēk-
ņiem.
Sacensībās piedalījās 11 skolu 24 
audzēkņi. Pirmo vietu izcīnīja 
PIKC Ogres valsts tehnikuma au-
dzēknis Pēteris Bitāns, otrajā vietā 
– Līvija Uše, PIKC Liepājas Valsts 
tehnikums, trešajā – Imants 
Strumskis, Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža, ceturtajā vietā – Mārtiņš 
Puters, PIKC Liepājas Valsts tehni-
kums, piektajā vietā - Santa Gudža, 
Rīgas Tirdzniecības profesionālā 
vidusskola.

4.APrĪLiS – rĪCĪBAS diEnA
4.aprīli Eiropas arodbiedrību kon-
federācija ETUC ir pasludinājusi 
par Rīcības dienu.  Briselē šajā die-
nā notiks eirodemostrācija, kuras 
mērķis būs informēt sabiedrību un 
virzīt apspriešanai pirms Eiropas 
Parlamenta (EP) vēlēšanām ETUC 
plānu „Jauns ceļš Eiropas attīstībai: 
ETUC plāns ieguldījumu, ilgtspējī-
gas izaugsmes un kvalitatīvu dar-
bavietu izveidei”. 
LBAS 4.aprīlī uz tikšanos aicinās 
Eiropas Parlamenta deputātu kan-
didātus. 

PAr nodoKĻU ATLAidēM 
KoPLĪgUMU gArAnTiJāM
LBAS Valdes sēdē 12.martā tika 
lemts par LBAS pozīciju jautāju-
mā par darba koplīgumos iekļau-
to sociālo garantiju atbrīvošanu 
no nodokļiem. Valde nolēma: 
2015.gada valsts budžeta projek-
ta apspriešanas gaitā līdzās darba 
algas paaugstināšanas un darba 
samaksas sakārtošanas jautāju-
miem, aktualizēt arī nepiecieša-
mību veikt nodokļu atlaides kop-
līgumā ietvertajām sociālajām 
garantijām. Valde vienojās arī 
rosināt LR Ministru Kabinetu  
priekšlikumu par nodokļu atlai-
dēm koplīgumā ietvertajām soci-
ālajām garantijām noteikt kā jau-
nās politikas iniciatīvu. 

roKAS noST no dArBA LiKUMA!

LBAS aicina visus aktīvi piedalīties inter-
aktīvajā vēstuļu akcijā „roKAS noST no 
dArBA LiKUMA!” LBAS mājas lapā 
www.arodbiedribas.lv
Darba devēji turpina aktīvi rīkoties, lai 
Saeimā virzītu idejas par darbinieku tiesību 
ierobežošanu!
MēS PiEPrASāM!
• Saglabāt Darba likuma 68.pantā noteikto 
piemaksu par virsstundu darbu 100% 
apmērā!  
• Atstāt Darba likumā 110.pantu, kas nosaka 
darba devējam obligātu saskaņošanu ar 
arodbiedrību, ja tas vēlas atbrīvot no darba 
arodbiedrības biedru! 

28. FEBrUārĪ, NACIONĀLĀS TRĪSPUSēJĀS SADARBĪBAS 
PADOMES (NTSP) SēDē SOCIĀLIE PARTNERI – LATVIJAS BRĪVO 
ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA, LATVIJAS DARBA DEVēJU 
KONFEDERĀCIJA UN VALDĪBA APSPRIEDA VALDĪBAS RĪCĪBAS 
PLĀNU. MINISTRU PREZIDENTE UZSVēRA, KA JĀTURPINA 
KOPĪGS DARBS STABILAS IZAUGSMES NODROŠINĀŠANAI. 
VIņA APLIECINĀJA, KA PLĀNOTS VEIKT IZMAIņAS DARBASPēKA 
NODOKļU JOMĀ, TOSTARP MAZINOT IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA 
NODOKļA LIKMI 2015.GADĀ NO 24% UZ 23%, BET 
2016.GADĀ – UZ 22%. 

L. STRAUJUMA PAUDA VIEDOKLI, KA AR SOCIĀLAJIEM 
PARTNERIEM TIKS SASKAņOTA MINIMĀLĀ DARBA ALGA 2015.
GADAM. LBAS PĀRSTĀVJI AKCENTēJA, KA MINIMĀLĀS DARBA 
ALGAS PAAUGSTINĀŠANAS KONTEKSTĀ NOTEIKTI IR JĀRUNĀ 
ARĪ PAR NEAPLIEKAMĀ MINIMUMA PAAUGSTINĀŠANU, PAR 
ŠIEM JAUTĀJUMIEM NEDRĪKST DISKUTēT ATSEVIŠķI - JĀRUNĀ 
KOPUMĀ PAR CIENĪGU DARBU UN CIENĪGU DARBA SAMAKSU.

FOTO LDDK ARhĪVA
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 Pagājušā gada nogalē Latvijas 
Celtnieku arodbiedrības (LCA) 
pārstāvji apmeklēja Pasaules 
Celtniecības un kokapstrādes 
darbinieku internacionāles 
(BWi) trešo kongresu. 

LĪgA KoKMAnE, 

LCA PROJEKTU VADĪTĀJA

 
LCA ir BWI dalīborganizācija jau 
kopš 90.gadu sākuma. Šajā laika 
posmā LCA ir aktīvi darbojusies 
BWI Sieviešu komitejā un BWI Re-
ģionālās komitejas darbā. Kopumā 
BWI kongresā piedalījās apmēram 
800 delegāti no 220 arodbiedrībām 
un 100 pasaules valstīm. 
 BWI ietvaros darbojas Starp-
tautiskā Sieviešu komiteja, kurā 
darbojas sievietes no visas pasau-
les kontinentiem, un viņu tikša-
nās laikā pārstāves atskatījās uz 
iepriekšējā periodā paveikto un 
izvirzīja jaunas prioritātes BWI 
nākamajam plānošanas periodam 
2014. – 2017. gadam. Sieviešu ko-
mitejas pamatjautājumi ir balstīti 
uz jaunu sieviešu iesaistīšanu dar-
ba tirgū, aicinājumu uzdrošināties 
nozares sievietēm solidarizēties 
un cīnīties par savām tiesībām vi-
sā pasaulē. 
 Kā viena no BWI nākamā plā-
nošanas perioda prioritātēm ir 
jauniešu iesaistīšana arodbiedrī-
bās, jo jaunieši ir arodbiedrību 

nākamie līderi. Kongresā tika ap-
stiprināta jauniešu izstrādātā re-
zolūcija, kas paredz jauniešu lietu 
iekļaušanu BWI statūtos, lai attīs-
tītu jauniešu kustību visā pasaulē, 
lai piesaistītu vairāk jauniešu no-
zarei un arodbiedrībām. 
 Kongress pieņēma 21 rezolūci-
ju, kurās iekļauti solidaritātes, cie-
nīga darba, migrācijas u.c. jautā-
jumi. Kongress pārvēlēja arī orga-
nizācijas vadību. Par jauno BWI 
prezidentu kļuva Zviedrijas LO –
TCO prezidents Per - Olof Sjöö, 
vietnieki - Dietmar Schäfers (Vā-
cija), Pierre Cuppens (Beļģija). 
Bet par BWI ģenerālsekretāru at-
kārtoti tika ievēlēts visu cienītais 
CGU prezidents Ambet Yuson. 
LCA priekšsēdētājs Jevgeņijs Ser-
vuts tika pārvēlēts uz nākamo pe-
riodu BWI Eiropas Reģionālajā 
komitejā. Nākamais BWI kon-
gress tiks organizēts 2017. gadā. 
 LCA ir izveidojušās ļoti labas 
attiecības ar Ukrainas, Somijas, 
Bulgārijas Celtnieku arodbiedrību 
pārstāvjiem, ar kuriem tika ieva-
dītas sarunas par iespējamo sa-
darbību nākotnē. 
 LCA novēl jaunajiem BWI līde-
riem aktīvi virzīt arodbiedrību 
idejas visā pasaulē, aktivizēt sa-
darbības iespējas starp pasaules 
valstu arodbiedrībām, jo tikai ko-
pā var paveikt lielas lietas. 

nesen LSEZ AS Liepājas ostā LM 
no darba nācās aiziet 74 cilvēkiem 
– dokeriem, hidrokrāvēju mašīnis-
tiem, stividoriem, ofisa darbinie-
kiem, kuģu brokeriem, kuģu 
aģentiem un citiem. 

SANITA LORENCE

No darba nācās aiziet arī ostas do-
kerim Viktoram Panasjukam, kurš 
9 gadus – kopš dibināšanas – ir LS-
EZ AS „Liepājas ostas LM” arod-
biedrības priekšsēdētājs. Taču viņš 
turpinās veikt arodbiedrības 
priekšsēdētāja pienākumus. - Mēs 
visi ceram, ka uzņēmumu izdosies 
izdevīgi pārdot, un darbi atsāksies, 
- saka Viktors. Darbinieku atbrīvo-
šana notika tādēļ, ka beidza pastā-
vēt „Liepājas metalurgs”, un  „Lie-
pājas ostas LM” darbība bija cieši 
saistīta ar metalurģijas gigantu. 
Dokeri no darba atbrīvoti ir pro-
centuāli visvairāk. Bet Viktors Pa-
nasjuks īpaši uzsver, ka pavisam 
noteikti šo procesu nevar uzskatīt 
kā vērstu pret arodbiedrību, jo at-
brīvojamo darbinieku saraksti ir 
sastādīti, konsultējoties ar arod-
biedrību: - Jāsaka gan, ka pēc kon-
sultācijām ar mums atbrīvojamo 
saraksts mainījās. Bet atbrīvošana 
notika objektīvi, no paša sākuma ti-
ka izveidota komisija, kurā piedalijās 
arī arodbiedrības pārstāvji. Realitātē 
dokeriem, kuru darbs tieši saistīts ar 
jūras kravām, darba īsti nebija jau 
pusgadu. Un noliktavā, kur šobrīd ir 
visvairāk arodbiedrības biedru, gan-
drīz visi ir palikuši strādāt, jo darba 
specifika ir tāda, ka tur cilvēkiem 
darbs ir. Viņu darbs ir vairāk saistīts 
ar kravām, kas iet pa dzelzceļu. Šo-
dien uz maiņu nāk tikai 2 dokeri, un 
arī viņi nav vienmēr nodrošināti ar 
darbu. Vairāk nekā pusgadu šādā 
veidā uz darbu katru maiņu nāca 10 

dokeri un saņēma diezgan lielas al-
gas, kuras darba devējs saskaņā ar 
Darba likumu bija spiests maksāt. 
Bija skaidrs, ka izmaiņas būs, un dar-
binieku atbrīvošana būs nepiecieša-
ma. Gan visiem darbiniekiem, gan 
arodbiedrībai tika sniegta infor-
mācija, ka diemžēl darbinieku 
skaita samazināšana nevarēs no-
tikt tā, kā to paredz Darba likums, 
jo tad darba devējam būtu jāiet uz 
maksātnespēju. Tad darbiniekiem 
tika piedāvāti vienošanās projekti. 
Pēc konsultācijām ar darbinie-
kiem ar arodbiedrības starpniecī-
bu mums izdevās darba devēju 
pirmo kompensācijas priekšliku-
mu palielināt. Lielākā daļa darbi-
nieku apzinājās – ja mēs izdarām tā, 
ka uzņēmums pēc mēneša ir darba 
nespējīgs, tad uz ko mēs varam cerēt 
un ko mēs saņemsim? Organizējām 
darba devēja pārstāvju tikšanās ar 
strādniekiem, visu laiku es biju klāt. 
Pirmajam darba devēja piedāvāju-
mam vairākums darbinieku nepiek-
rita, tad izdevās ar darba devēju vie-
noties par citu summu – faktiski iz-
devās to divkāršot sarunu gaitā, - gan 
darbiniekiem ar lielāko stāžu, gan 
vidējo. Vienojāmies arī par citu dar-
ba samaksas sistēmu tiem dokeriem, 
kas paliek strādāt, un noliktavas 
strādniekiem uz pusgadu. Arod-
biedrībai mūsu uzņēmumā ir ļoti 
liela ietekme. Mēs parādījām sevi 
ar saviem strīdiem, ar cīņu, arī ar 
tiesāšanos. Skumji, ka Liepājas os-
tā LSEZ AS „Liepājas osta LM” ir 
vienīgais uzņēmums, kurā ir arod-
biedrība. Tepat blakus ir uzņēmu-
mi, kuros ir milzīgi darba tiesību 
pārkāpumi. Vairākums no mūsu 
uzņēmuma darbiniekiem apzinās, 
ka viņu darba tiesības vienmēr tiek 
aizstāvētas un ievērotas, atbilstoši 
Darba likumam.   

dArBU ViSiEM – 
ViEnLĪdZĪBU ViSiEM! 

Liepājā bezdarbs pieaug

ATTēLā (NO KREISĀS):LCA PĀRSTĀVJI L.KOKMANE, J.SERVUTS, 
I.GRETERE UN UKRAINAS BŪVNIECĪBAS UN BŪVMATERIĀLU 
RAžOŠANAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS PĀRSTĀVJI V.
ANDREyEV, L.GUSAK

FOTO NO LCA ARhĪVA

ATTēLā (NO KREISĀS): LSEZ AS LIEPĀJAS OSTAS LM 
ARODBIEDRĪBAS PRIEKŠSēDēTĀJS V. PANASJUKS UN OSTAS 
DOKERI D. SEMUŠINS UN A. SIDOROVS                 FOTO SANITA LORENCE



3.februārī notika Tirdzniecības 
darbinieku arodbiedrības  SiA 
„MAXiMA Latvija” arodorganizāci-
jas (MAXiAo, www.maxiao.lv ), 
bet  4.februārī – SiA „riMi Latvia” 
arodorganizācijas  (riAo, 
www.riao.lv) biedru gada 
pārskata sapulces.

MAirA MUCEniECE,  

LTDA PRIEKŠSēDēTĀJA

Šobrīd  MAXIAO  apvieno  tikai  62  
MAXIMA darbiniekus  11 veikalos 
ne tikai Rīgā, bet arī reģionos (Līvā-
nos, Valmierā, Salacgrīvā un Tuku-
mā), kā arī no ofisa.  MAXIAO dar-
bības 3,8 gados pavisam uzņemti 
160 biedri. Diemžēl biedru skaits ir 
nepietiekošs un pieaug ļoti lēni. Bez 
tam no biedru reģistra bija arī jāiz-
slēdz biedri  par biedru naudas ilg-
stošu nemaksāšanu. Par MAXIAO 
priekšsēdētāju tika ievēlēta līdzšinējā 
aktīvā arodkomitejas locekle, veikala 
Rīgā, Saharova ielā, zāles darbiniece 
ANNA UMBROVSKA. 

Neskatoties uz uzņēmuma arod-
komitejas aizvadītajā gadā jau atkār-
toti pieprasīto neizprotamās darba 
samaksas sistēmas nomaiņu, darba 
slodžu samazināšanu, darba apstāk-
ļu uzlabošanu un citiem problēm-
jautājumiem, kā arī  konstruktīvo 
18.septembra tikšanos  ar  darba de-
vēja pārstāvjiem,  arodkomitejas la-
bās iniciatīvas palika  nepamanītas 
uz  Zolitūdes traģēdijas fona. Labā-
kai biedru  informētībai un jaunu 
biedru piesaistei aizvadītā gada de-
cembrī tika atvērta  mājas lapa,  ku-
ras pilnveidošana vēl turpinās. 

Šī gada 20.janvārī arodkomiteja, 
atbilstoši DL 11.panta 1.daļas 2.
punktam, pieprasīja darba devējam  
sniegt informāciju par  darba  sa-
maksas sistēmas izmaiņām. 28.jan-
vārī un 30.janvārī  notika  LTDA 
priekšsēdētājas tikšanās ar Personāla 
vadības departamenta direktoru, 
pirmajā datumā klātesot arī Juridis-
kā departamenta direktoram. To lai-
kā tika saņemta informācija par dar-
ba samaksas sistēmas caurspīdīgu-
ma nodrošināšanu (valstī noteiktā 
stundas tarifa likmes + prēmijas ie-
strāde darba līgumā) un tās paaug-

stināšanas plāniem, darba slodžu 
samazināšanu, virsstundu izskauša-
nu u.c.

Februāri MAXIAO bija noteikusi 
par pārejas uz jauno darba samaksas 
sistēmu un darba devēja solījumu 
pārbaudes mēnesi. 28.februārī, sazi-
noties ar vairākiem arodbiedrību 
biedriem no veikaliem ne tikai Rīgā, 
bet arī reģionos, iegūts apstiprinā-
jums, ka darbinieku iepazīstināšana 
ar jauno darba samaksas sistēmu un 
citām pozitīvām pārmaiņām notiek. 
Aptaujātajos veikalos notikušas dar-
binieku sapulces, kurās sniegta 
skaidrojoša informācija, katrs darbi-
nieks varējis iepazīties ar savu jauno, 
palielināto stundas tarifa likmi, kā 
arī viņiem izsniegts papīra formāta 
informatīvs materiāls par izmaiņām 
darba samaksā.

MAXIAO sapulcē tika pieņemts 
lēmums par darba koplīguma saru-
nu uzsākšanu. Uz savu iesniegumu 
14.februārī arodkomiteja saņēma 
darba devēja atbalsta vēstuli darba 
koplīguma sarunu uzsākšanai un 5 
savu pārstāvju deleģēšanu. 

20.martā notika SIA " Maxima 
Latvija" darba devēja un arodbiedrī-
bas deleģēto pārstāvju sarunas, kurās 
piedalījās uzņēmuma Personāla un 
tirdzniecības struktūrvienību pār-
stāvji, LTDA priekšsēdētaja, uzņē-
muma arodorganizācijas priekšsē-
dētājas vietniece un 2 arodkomitejas 
locekļi no Rīgas un reģiona veika-
liem.  MAXIMA Latvija" Personāla 
departamenta direktors informēja 
par realizētajām darba samaksas un 
citām pārmaiņām, tika parakstīts 
nodomu protokols par sociālās part-
nerības pamatprincipiem, kā arī pu-
ses vienojās par darba koplīguma 
projekta struktūru un tā sadaļu iz-
strādāšanas atbildīgajiem un termi-
ņiem. Sarunas noritēja pozitīvā gai-
sotnē un konstruktīvi. " MAXIMAS 
Latvija" rakstveida apņemšanās ne-
likt šķēršļus un ievērot darbinieku 
tiesības brīvi pievienoties arodbied-
rībai, atvēlēt vietu darbinieku avīzē 
arodbiedrības informācijas sniegša-
nai un noslēgt pirmo darba koplīgu-
mu ar arodbiedrību vērtējama ļoti 
atzinīgi. Nākošā darba koplīguma 

pārstāvju komunikācija notiks pēc 
8.maija, kad puses uzsāks darba kop-
līguma projekta satura apspriešanu. 
Aprīlī LBAS un ESF projekta ietva-
ros Valmierā vietējo veikalu bied-
riem un koplīguma sarunu arod-
biedrības puses pārstāvjiem tiks or-
ganizēts seminārs par  sociālo dialo-
gu. 

RIAO šobrīd apvieno   600   RIMI 
darbiniekus  75 veikalos visā  Latvijā.  
RIAO darbības  nepilnos 10 gados  
pavisam uzņemti  2,5 tūkst. biedri.  
Biedri galvenokārt zaudēti sakarā ar 
darbinieku lielo mainību.  Pozitīvi 
jāvērtē  tas, ka  aizvadītajā gadā pie-
vienojušies jauni biedri no  iepriekš 
nepārstāvētiem  veikaliem reģionos, 
tādiem kā „Supernetto  Balvi”,  „Su-
pernetto Sigulda”, „ RIMI Salaspils”  
un citiem.

Atbilstoši Statūtiem RIAO priekš-
sēdētāja vēlēšanas šogad nebija jāor-
ganizē un atbildīgo sabiedrisko pie-
nākumu turpina veikt RIAO biedru 
cieņu iemantojušais veikala „Super-
netto Stirnu” vadītājs  ANDREJS 
KRASIĻŅIKOVS.

Aizvadītajā gadā turpinājās  arod-
komitejas  un darba devēja kons-
truktīvā sadarbība ar  konsultēšanos 
un informēšanu.  Sadarbībā ar LT-
DA ir  paveikts  nozīmīgs darbs  
arodbiedrības biedru  interešu aiz-
stāvībā un pārstāvībā, lai no 1.aprīļa 
ieviestu jauno atalgojuma sistēmu, 
palīdzētu to izskaidrot un uzraudzī-
tu tās praktisko ieviešanu. Tomēr 

vienlaicīgi uzņēmuma vadība tika 
aicināta turpināt darba samaksas pa-
augstināšanu, lai visu amatu visu lī-
meņu darbiniekiem tiktu nodroši-
nāts cilvēka cienīgs dzīves līmenis. 
Lai saņemtu informāciju par uzņē-
muma atalgojuma un nodarbinātī-
bas plāniem, noorganizēta paplaši-
nātā arodkomitejas sēde – tikšanās 
ar  darba devēja pārstāvjiem.  Tika 
uzsākta jauna koplīguma projekta 
izstrāde, modernizējot arodkomite-
jas darbu ar to RIAO mājas lapā. 
Sniegtas neskaitāmas juridiskās kon-
sultācijas darba tiesību jautājumos. 
No marta līdz maijam esošajiem un 
potenciālajiem biedriem noorgani-
zēti  6 īsie semināri  „Zini savas dar-
ba tiesības!”, kurus interesanti nova-
dīja LBAS jurists Kaspars Rācenājs. 
Pievienoties semināru klausītājiem 
bija aicināti arī MAXIAO biedri. Ru-
denī Ventspilī notika LBAS un ESF 
projekta seminārs par RIAO līdzda-
lību uzņēmuma darbības nodroši-
nāšanā. 19.jūnijā LBAS organizētajā 
piketā pie Ministru Kabineta ēkas 
LTDA grupas sastāvā piedalījās 24 
RIAO pārstāvji, no kuriem vairā-
kums bija talsenieki. 

Abām arodorganizācijām sva-
rīgākais uzdevums šogad ir nos-
lēgt darbiniekiem labvēlīgus dar-
ba koplīgumus un palielināt 
biedru skaitu. RIAO koplīgums 
būs jau trešais, MAXIAO – tikai 
pirmais.     

riMi un MAXiMA 
arodorganizāciju izaicinājumi

SiA „MAXiMA LATViJA” ARODORGANIZĀCIJAS 
GADA PĀRSKATA SAPULCē 3.FEBRUĀRĪ.
FOTO SANITA LORENCE
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Pēdējā laikā vairāki arodbiedrī-
bu juristu iesniegtie prasību 
pieteikumi tiesās guvuši pozitī-
vu risinājumu – tiesa spriedusi 
par labu darbiniekam, nevis 
darba devējam. Pagājušā gada 
novembrī LBAS jurists Kaspars 
rācenājs sagatavoja prasības 
pieteikumu rīgas pilsētas 
Kurzemes rajona tiesai par 
kādas mazumtirdzniecības 
uzņēmuma darbinieces darba 
līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu un morālā 
kaitējuma piedziņu.

Prasītāja (darbiniece) 3.01.2007. 
uzsāka darba tiesiskās attiecības 
ar atbildētāju - tika pieņemta dar-
bā par grāmatvedi. No 4.06.2012 
– 15.10.2013. viņai bija bērna 
kopšanas atvaļinājums. 
16.10.2013. darbiniece no atbildē-
tājas (darba devēja) saņēma uztei-

kumu, kurā bija norādīts, ka dar-
biniecei A.B. tiek uzteikts darba 
līgums, pamatojoties uz Darba li-
kuma 101.panta pirmās daļas 
9.punktu (tiek samazināts darbi-
nieku skaits). Kopā ar uzteikumu 
viņai izsniedza Veikalu uzskaites 
un kontroles grāmatveža novērtē-
jumu uz 16.10.2013, kā arī darbi-
nieku rezultātu un kvalifikācijas 
salīdzinājuma tabulu. A.B. uzska-
tīja, ka atbildētāja ir uzteikusi vi-
ņai darbu tikai tādēļ, ka viņa ir 
atgriezusies no bērna kopšanas 
atvaļinājuma. To pierāda fakts, ka 
tieši A.B. atgriešanās dienā ir 
veiktas darbības, lai viņai uzteiktu 
darba līgumu.

Tādējādi atbildētāja ir pārkā-
pusi vienlīdzīgu tiesību un atšķirī-
gas attieksmes aizlieguma princi-
pu. Saskaņā ar Darba likuma 29.
panta astoto daļu “ja tiek pārkāpts 
atšķirīgas attieksmes aizliegums 
un aizliegums radīt nelabvēlīgas 
sekas, darbiniekam papildus ci-
tām šajā likumā noteiktajām tiesī-
bām ir tiesības prasīt zaudējumu 
atlīdzību un atlīdzību par morālo 
kaitējumu.” Prasītāja uzskatīja, ka 
atbildētāja ar savu rīcību ir noda-
rījusi viņai morālo kaitējumu, ko 
novērtēja naudas izteiksmē, kas 
atbilst sešām minimālajām mē-
nešalgām. Gadījumā, ja rastos 
strīds par morālā kaitējuma ap-
mēru, prasītāja lūdza tiesu, nosa-
kot kaitējuma apmēru,  ņemt vērā 
šādus apsvērumus:
• Darba likuma 156. panta 4.daļā 
ir noteikta īpaša aizsardzība per-
sonām, kas izmanto bērna kopša-
nas atvaļinājumu un šādām per-
sonām tiek saglabāts iepriekšējais 
darbs. 
• AT Senāts lietā Nr. SKC-
40/2011 ir norādījis, ka “morālā 
kaitējuma atlīdzības noteikšanā 
nozīme ir arī atlīdzinājuma funk-
cijai. Proti, atlīdzinājumam ir ne 
tikai jāsniedz gandarījums perso-
nai, kuras tiesības ir tikušas aiz-
skartas, bet arī jāattur vainojamā 
persona no līdzīgu aizskārumu 
izdarīšanas nākotnē. Tādējādi at-
līdzinājums nedrīkst būt nesamē-

rīgi mazs.”
• LV Satversmē ir noteikts, ka 
valsts aizsargā cilvēka godu un cie-
ņu, ikvienai personai ir tiesības uz 
personas neaizskaramību, un ik-
viens var aizstāvēt savas tiesības un 
likumiskās intereses taisnīgā tiesā.
• Satversmes 92. panta trešais tei-
kums nosaka: „Nepamatota tiesī-
bu aizskāruma gadījumā ikvie-
nam ir tiesības uz atbilstīgu atlī-
dzinājumu.”  Satversmes tiesa, in-
terpretējot minēto normu, ir 
atzinusi, ka cilvēka pamattiesību 
aizsardzība kā viena no tiesiskas 
valsts svarīgākajām garantijām 
nosaka valsts pienākumu nodro-
šināt efektīvu aizsardzību ikvie-
nam, kura tiesības ir pārkāptas.
• Satversmes 92. pants nosaka 
būtisku tiesiskas valsts pamatpie-
nākumu – izveidot juridisku me-
hānismu, ar kura palīdzību ikvie-
na persona, kuras tiesības ir pret-
tiesiski aizskartas vai pārkāptas, 
spētu panākt efektīvu savu tiesību 
aizsardzību. 

AT Senāts lietā Nr. SKC-
931/2011 ir norādījis, ka saskaņā 
ar Darba likuma 125. pantu (pie-
rādīšanas pienākums) darba de-
vējam ir pienākums pierādīt, ka 
darba līguma uzteikums ir tiesiski 
pamatots un atbilst noteiktajai 
darba līguma uzteikšanas kārtī-
bai. Tas nozīmē, ja darbinieks ir 
norādījis uz kādu faktu vai ap-
stākli, kas var liecināt par darba 
līguma uzteikuma varbūtēju pret-
tiesiskumu, strīda gadījumā pie-
rādīšanas pienākums par šī uztei-
kuma tiesisko pamatotību ir dar-
ba devējam. 

Ņemot vērā, ka strīds par uztei-
kuma tiesiskumu tiesā tiek skatīts 
pēc būtības, tiesas pienākums ir 
pārbaudīt vai darba devēja uztei-
kums bija pietiekami pamatots, vai 
darba devējs ir pareizi izvērtējis 
darbinieku kvalifikāciju un darba 
rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un 
pamatojoties uz Darba likuma 28., 
29., 30., 101., 102., 122. - 129., 156. 
panta, Civilprocesa likuma 43.pan-
ta pirmās daļas 1.punkta, 205.panta 

pirmās daļas noteikumiem prasītāja 
lūdza tiesu: 
1) atzīt atbildētājas Uzteikumu par 
spēkā neesošu;
2) piedzīt no atbildētājas atlīdzību 
par nodarīto morālo kaitējumu;
3) izpildīt spriedumu nekavējoties;
4) piedzīt atlīdzību par darba pie-
spiedu kavējumu.

Tiesa norādīja, ka tabulā, kurā 
darba devējs norādījis vērtēšanas 
kritērijus, ir iekļautas prasības, ku-
ras neizriet no darba līguma vai ci-
tiem darba tiesiskās attiecības regu-
lējošiem normatīviem aktiem. Arī 
kvalifikāciju raksturojošo rādītāju 
summa prasītājai nav zemāka kā 
pārējām darbiniecēm. Savukārt 
darba rezultātu novērtējuma kritē-
riji nav normatīvi pamatoti. Tādējā-
di darba devējs nav pilnībā izvērtē-
jis šos kritērijus un nav pierādījis, ka 
prasītājai ir zemāka izglītība un ze-
māki darba rādītāji kā citiem darbi-
niekiem. Nav atzīstams par pierādī-
tu arī tas, ka darba devējs ir veicis 
vakanto darbavietu piedāvājumu. 
Turklāt darba devējs 15.10.2013. ir 
izdevis rīkojumu par A.B. darba re-
zultātu, kvalifikācijas un priekšrosī-
bu izvērtējumu, norādot to kā vis-
zemāko – taču bez atbilstoša pama-
tojuma. Bez tam šis rīkojums nosa-
ka izbeigt darba attiecības ar 
darbinieci, taču A.B. tad vēl atradās 
bērna kopšanas atvaļinājumā. 

Tiesa nosprieda: atzīt darba de-
vēja 16.10.2013. uzteikumu A.B. 
par spēkā neesošu un izbeigt darba 
tiesiskās attiecības ar tiesas spriedu-
mu, kā arī  piedzīt no darba devēja 
A.B. labā atlīdzību par visu darba 
piespiedu kavējuma laiku un morā-
lā kaitējuma atlīdzību EUR 300.

Spriedumu varēja pārsūdzēt, ta-
ču tas netika darīts, un tas ir stājies 
spēkā. 

UZVArA TiESā

Saskaņā 
ar darba 
likuma 29.panta 
astoto daļu “ja tiek 
pārkāpts atšķirīgas 
attieksmes 
aizliegums un 
aizliegums radīt 
nelabvēlīgas sekas, 
darbiniekam papil-
dus citām šajā 
likumā noteiktajām 
tiesībām ir tiesības 
prasīt zaudējumu 
atlīdzību un 
atlīdzību par morālo 
kaitējumu.
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Izdots Eiropas Sociālā fonda projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" 
(1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 

starpniecību un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

LiZdA ir spēcīgākais izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis


